


 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА  

О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

I. ОПШТИ ДЕО 
  
 

Члан 1. 

 Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета 

Републике Србије за 2023. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе 

финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним 

дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара 

и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.  

 

 Буџет Републике Србије за 2023. годину састоји се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 

нефинансијске имовине 

 

1.843.364.249.000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.964.662.982.000 

Буџетски суфицит/дефицит  -121.298.733.000 

Издаци за отплату главнице  

(у циљу спровођења јавних политика) 

 

25.500.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

 

117.201.267.000 

Укупан фискални суфицит/дефицит  -264.000.000.000 

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 1.246.700.000.000 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 655.100.000.000 

Нето финансирање 264.000.000.000 

Промена стања на рачуну  

(позитивна - повећање готoвинских средстава  

негативна - смањење готовинских средстава) 

 

 

327.600.000.000 

 

Приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 

утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: 

ОПИС Eк о н о мс к a 
к л а с и фи к а ц

и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  1.843.364.249.000 

1. Порески приходи 71 1.592.800.000.000 

 1.1. Порез на доходак грађана 7111 107.800.000.000 

 1.2. Порез на добит правних лица 7112 188.400.000.000 
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ОПИС Eк о н о мс к a 
к л а с и фи к а ц

и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

 1.3. Порез на додату вредност 7141 865.000.000.000 

      - Порез на додату вредност у земљи  77.200.000.000 

      - Порез на додату вредност из увоза  787.800.000.000 

 1.4. Акцизе 717 332.100.000.000 

     - Акцизе на деривате нафте  169.000.000.000 

     - Акцизе на дуванске прерађевине  121.500.000.000 

     - Остале акцизе  41.600.000.000 

1.5. Царине 715 86.000.000.000 

1.6. Остали порески приходи 7145 13.500.000.000 

2. Непорески приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине 

  

200.087.380.000 

   Редовни непорески приходи  131.623.131.000 

- Приходи од имовине 741 24.900.000.000 

- Таксе 742 21.900.000.000 

- Приходи од продаје добара и услуга 742 33.600.000.000 

- Новчане казне 743 10.700.000.000 

- Oстали редовни непорески приходи 714,745,73 33.523.131.000 

- Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
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7.000.000.000 

   Ванредни непорески приходи  26.000.000.000 

- Добит јавних агенција 741 2.500.000.000 

- Део добити јавних предузећа и 

дивиденде буџета 

 

741, 745 

 

11.000.000.000 

- Остали ванредни приходи 74, 77, 78 12.500.000.000 

   Остали непорески приходи индиректних 

корисника 

  

42.464.249.000 

- Трансфери између буџетских корисника 

на различитом нивоу власти 

 

733 

 

21.643.223.000 

- Приходи од продаје добара и услуга 742 20.821.026.000 

3. Донације 731,732,744 50.476.869.000 

 

Расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице 

(у циљу спровођења јавних политика) и издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и 

примања, расхода и издатака: 

ОПИС 

Eкономскa 

класификацијa 

Износ у 

динарима 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  2.107.364.249.000 

1.Текући расходи 4 1.537.460.448.000 

1.1. Расходи за запослене 41 410.448.632.000 

- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 411 327.306.326.000 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 56.787.026.000 
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ОПИС 

Eкономскa 

класификацијa 

Износ у 

динарима 

- Остали расходи за запослене 413 до 417 26.355.280.000 

1.2. Коришћење услуга и роба 42 171.409.461.000 

1.3. Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 44 

 

143.498.908.000 

- Отплата домаћих камата 441 55.817.484.000 

- Отплата страних камата 442 69.132.000.000 

- Отплата камата по гаранцијама 443 5.200.000.000 

- Пратећи трошкови задуживања 444 13.349.424.000 

1.4. Субвенције 45 192.922.079.000 

- Субвенције у области науке и образовања   3.311.000.000 

- Субвенције у области енергетике   34.563.713.000 

- Субвенције у области заштите животне средине   4.357.148.000 

- Субвенције за ваздушни саобраћај   605.000.000 

- Субвенције у привреди   25.296.499.000 

- Субвенције у пољопривреди   68.723.093.000 

- Субвенције за железнички саобраћај   25.100.000.000 

- Субвенције за друмски саобраћај   19.713.000.000 

- Субвенције у области туризма   1.046.000.000 

- Субвенције у области културе   1.800.000.000 

- Остале субвенције   8.406.626.000 

1.5. Донације страним владама 461 10.000.000 

1.6. Дотације међународним организацијама 462 8.523.574.000 

1.7. Трансфери осталим нивоима власти 463 134.203.191.000 

- Ненаменски трансфери општинама и градовима 463 33.327.366.000 

- Трансфери за запослене у образовању на 

територији АПВ 463 

 

46.318.168.000 

- Остали трансфери 463 54.557.657.000 

1.8. Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање 464 

 

282.432.700.000 

- Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање  

 

185.673.200.000 

- Национална служба за запошљавање  4.795.800.000 

- Републички фонд за здравствено осигурање  83.351.000.000 

- Фонд за социјално осигурање војних 

осигураника  

 

440.000.000 
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ОПИС 

Eкономскa 

класификацијa 

Износ у 

динарима 

- Остале дотације  8.172.700.000 

1.9. Остале дотације и трансфери 465 4.250.029.000 

1.10. Социјално осигурање и социјална заштита 47 147.424.494.000 

- Дечја заштита  87.388.788.000 

- Борачко - инвалидска заштита  17.705.000.000 

- Социјална заштита  33.861.571.000 

- Транзициони фонд  250.000.000 

- Ученички стандард  955.100.000 

- Студентски стандард  1.400.560.000 

- Стипендије за младе таленте  928.180.000 

- Спортске стипендије, награде и признања  1.544.500.000 

- Избегла и расељена лица  1.022.219.000 

- Остала социјална заштита из буџета  2.368.576.000 

1.11. Остали текући расходи 43, 48 и 49 42.337.380.000 

- Средства резерви 499 3.002.000.000 

- Остали текући расходи 43 и 48 39.335.380.000 

2. Издаци за нефинансијску имовину 5 427.202.534.000 

3. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења 

јавних политика) 61 

 

25.500.000.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 62 

 

117.201.267.000 

 

 

Примања од задуживања и издаци за набавку финансијске имовине и отплату 

главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

 

Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА 

Eкономскa 

класификацијa Износ у динарима 

Нето финансирање        264.000.000.000 

Примања од задуживања и примања од 

продаје домаће финансијске имовине 9 1.246.700.000.000 

Примања од задуживања 91 1.240.000.000.000 

Примања од емитовања хартија од вредности 

на домаћем финансијском тржишту  (записи 

и обвезнице емитоване на домаћем 

финансијском тржишту у домаћој и страној 

валути - дисконтована продајна вредност) 9111 230.000.000.000 

Примања од емитовања хартија од вредности 9121 360.000.000.000 
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Б. РАЧУН  ФИНАНСИРАЊА 

Eкономскa 

класификацијa Износ у динарима 

на међународном финансијском тржишту 

(Еврообвезнице - државне хартије од 

вредности емитоване на међународном 

финансијском тржишту у домаћој и страној 

валути - прилив по продајној цени) 

Примања од домаћег и иностраног 

задуживања  (примљени кредити од домаћих 

и иностраних финансијских комерцијалних и 

мултилатералних институција и иностраних 

влада) 

9112-9119  

9122-9129 650.000.000.000 

Примања од продаје домаће финансијске 

имовине 92 6.700.000.000 

Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 6 655.100.000.000 

Издаци за отплату кредита 61 649.500.000.000 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 425.000.000.000 

Отплата главнице страним кредиторима 612 220.000.000.000 

Отплата главнице по гаранцијама 613 4.500.000.000 

Издаци за набавку финансијске имовине 62 5.600.000.000 

Промена стања на рачуну  

(позитивна - повећање готовинских 

средстава  

негативна - смањење готовинских средстава)    327.600.000.000 

 

Члан 2. 

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита, набавку финансијске 

имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним зајмодавцима за 

директне и индиректне обавезе Републике Србије (укључујући и операције са заменом 

дуга пре рока доспећа) из члана 1. овог закона износе укупно 919.100.000.000 динара. 

Наведена средства обезбедиће се из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и 

мултилатералних финансијских институција и иностраних влада, као и из средстава 

опште алокације специјалних права вучења одобрених Републици Србији одлуком 

Одбора гувернера Међународног монетарног фонда о општој алокацији специјалних 

права вучења, у износу од највише 650.000.000.000 динара, кроз емитовање државних 

хартија од вредности (државних записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту 

у домаћој и страној валути) у износу од највише 230.000.000.000 динара, и по потреби, у 

зависности од услова на финансијском тржишту, и од примања остварених од емисије 

еврообвезница (државних хартија од вредности емитованих на међународном 

финансијском тржишту у домаћој и страној валути) у износу од највише 360.000.000.000 

динара као и из примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од највише 

6.700.000.000 динара. 

 Примања наведена у ставу 1. овог члана, представљају максимална средства која 

се обезбеђују из наведеног извора, стога иста представљају потенцијално максимално 
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задуживање Републике Србије,  у складу са услoвима на финансијском тржишту и 

потребама за финансирање у току године. У случају да није могуће остварити примања 

по основу задуживања у планираној пропорцији између зајмова и емитованих државних 

хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту, као и да је 

могуће обезбедити боље услове финансирања из других извора, могућа је промена 

структуре у оквиру датих извора финансирања, уз услов да се не пређе укупан износ 

планираних средстава за дату намену у висини од  1.246.700.000.000 динара. 

У случају остварења максималних планираних примања по основу задуживања из 

става 1. овог члана, неопходних за финансирање дефицита, отплату дуга и набавку 

финансијске имовине, износ од 327.600.000.000 динара, представљаће позитивну 

промену стања на рачуну. Средства од планираних примања се могу користити и за 

отплату обавеза које доспевају  у наредној години. 

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног 

дуга, могу се током 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора 

Републике Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.  

 Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог 

рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у 

наредну годину. 

 Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих 

дугорочних концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни 

извори и емисије државних хартија од вредности на домаћем и међународном 

финансијском тржишту из става 1. овог члана. 

 

Члан 3. 

А. У 2023. години могу се издати гаранције Републике Србије до износа од 

271.979.189.577 динара (EUR  2.302.956.728), и то: 

 

Ред. 

број 

  

 

Износ  

у динарима 

Оригинална 

валута 

Износ у 

оригиналној 

валути 

I. Eвропској банци за обнову и развој    

1.  Акционарско друштво за железнички 

превоз путника ,,Србија Воз”, Београд - 

Реконструкција и модернизација 

регионалних депоа  2.952.500.000     EUR 25.000.000 

2.  Акционарско друштво за железнички 

превоз робе ,,Србија Карго”, Београд - 

Набавка и реконструкција возних 

средстава  5.078.300.000     EUR 43.000.000 

 
Укупно:          8.030.800.000     EUR 68.000.000 

II. 

 

Немачкој развојној банци (KfW)    

1. АД ,,Електромрежа Србије” - 

Трансбалкански коридор, секција 4 - 

2x400 kV ТС Бајина Башта - државна 

граница Црне Горе и државна граница 

БиХ 3.543.000.000 EUR 30.000.000 

2. АД ,,Електромрежа Србије” - 

Енергетска ефикасност у преносним 

системима  4.133.500.000 EUR 35.000.000 

3. ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Ветропарк Костолац 1 3.543.000.000 EUR 30.000.000 

 Укупно: 11.219.500.000 EUR 95.000.000 
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Ред. 

број 

  

 

Износ  

у динарима 

Оригинална 

валута 

Износ у 

оригиналној 

валути 

 III.   

 

Домаћим и страним пословним 

банкама 
 

 

 

1.  ЈП ,,Србијагас” - Jaчање транспортних  

капацитета гасовода у Републици 

Србији 16.534.000.000 EUR 140.000.000 

2.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Пројекат изградње хидроелектране Бук 

Бијела  29.525.000.000 EUR 250.000.000 

3.  „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. 

Београд - Пројекат аутоматизације 

средњенапонске дистрибутивне мреже 11.473.619.077 EUR 97.151.728 

4.  Акционарско друштво за железнички 

превоз робе ,,Србија Карго”, Београд - 

Програм обнове возних средстава 1.771.500.000 EUR 15.000.000 

5.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Ревитализација хидроелектране 

„Ђердап 2ˮ 25.155.300.000 EUR 213.000.000 

6.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Постројење за комбиновано ко-

сагоревање биомасе/ОИЕ ТЕ Колубара 

Б 46.709.140.500 EUR 395.505.000 

7.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - Замена 

система за транспорт пепела и шљаке 

ТЕНТ А 14.762.500.000 EUR 125.000.000 

8.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Изградња РХЕ Бистрица 70.860.000.000     EUR 600.000.000 

9.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Ревитализација Власинских ХЕ 9.129.130.000     EUR 77.300.000 

10.  ЈП ,,Електропривреда Србије” - 

Ревитализација ХЕ Бистрица 4.133.500.000     EUR 35.000.000 

11.  „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. 

Београд - Унапређење дистрибутивне 

мреже 5.905.000.000 EUR 50.000.000 

 Укупно: 235.958.689.577 EUR 1.997.956.728 

 IV.   

 

Европској инвестиционој банци 

   1. „Електродистрибуција Србијеˮ д.о.о. 

Београд - Пројекат за паметна бројила 4.724.000.000 EUR 40.000.000 

 Укупно: 4.724.000.000 EUR 40.000.000 

 

 V.   

 

Француској агенцији за развој 

(АФД) 

   1. АД ,,Електромрежа Србије” - 

Реконструкција РП 110kV Панчево 1 уз 

примену савремених дигиталних 

технологија  1.417.200.000 EUR 12.000.000 

 Укупно: 1.417.200.000 EUR 12.000.000 

VI. 

   

 

Европском друштву за финансирање 

железничких возних средстава 

(ЕУРОФИМА) 

   1. Акционарско друштво за железнички 

превоз путника ,,Србија Воз”, Београд - 

Набавка нових возних средстава и 

модернизација постојећег возног парка 10.629.000.000 EUR 90.000.000 
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Ред. 

број 

  

 

Износ  

у динарима 

Оригинална 

валута 

Износ у 

оригиналној 

валути 

(набавка нових локомотива, 

модернизација постојећих дизел-

моторних возова, набавка возних 

средстава за међународни путнички 

саобраћај) 

 Укупно: 10.629.000.000 EUR 90.000.000 

 УКУПНО: 271.979.189.577 EUR 2.302.956.728 

 

 

Б. Република Србија у 2023. години може одобрити пројектне и програмске 

зајмове до износа од 3.742.090.568.965 динара (USD 795.000.000 и EUR 30.898.648.806), 

и то са: 

 

Ред. 

број 

  

 

Износ  

у динарима 

Оригинална 

валута 

Износ у   

оригиналној 

валути 

 

I. Светском банком    

1. Пројекат управљања транзицијом 

рударског сектора за будући развој 8.185.170.000   USD 70.000.000 

2. Модернизација железничког сектора  

у Србији - друга фаза 7.600.515.000   USD 65.000.000 

3. Пројекат чисте енергије и енергетске 

ефикасности за грађане 5.302.690.000   EUR 44.900.000 

4. Пројекат развоја локалне 

инфраструктуре и институционалног 

јачања локалних самоуправа 10.440.040.000   EUR 88.400.000 

5. Развој тржишта капитала 3.507.930.000   USD 30.000.000 

6. ДПЛ зајам за развојну политику 

зеленог раста 18.708.960.000   USD 160.000.000 

7. Трећи зајам за здравство 8.769.825.000   USD 75.000.000 

8. Унапређење управљања јавним 

финансијама за пружање услуга и 

зелени раст 8.769.825.000   USD 75.000.000 

9. ДПЛ зајам за развојну политику 

зеленог раста - фаза 2 18.708.960.000   USD 160.000.000 

10. Додатно финансирање Пројекта 

акцелерације иновација и подстицања 

раста предузетништва у Републици 

Србији 2.338.620.000   USD 20.000.000 

 
Укупно: 

   76.589.805.000     

15.742.730.000 

         USD  

   EUR 

655.000.000 

133.300.000 

  

II. 

 

Еврoпском инвестиционом банком    

1. Рехабилитација регионалних и 

локалних путева 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

2. Реконструкција четири Клиничка 

центра у Србији 17.715.000.000   EUR 150.000.000 

3. Развој дуалних тренинг центара 4.724.000.000   EUR 40.000.000 

4. Реконструкција деоница пруге на 

прузи Београд Центар - Распутница 

„Г” - Раковица - Младеновац - Лапово 

- Ниш  129.910.000.000   EUR 1.100.000.000 

5. Финансијски уговор о обезбеђивању 3.661.100.000   EUR 31.000.000 
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додатног финансирања за Пројекат  

развоја речне транспортне 

инфраструктуре 

6. Развој информационо-комуникационе 

инфраструктуре у основним и 

средњим школама у Републици 

Србији „Повезане школеˮ - Фаза III 590.500.000   EUR 5.000.000 

7. Пројекат изградње Сектора II 

Аутопута Ниш - Мердаре - деоница 

Белољин - Мердаре 21.258.000.000   EUR 180.000.000 

8. Пројекат рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја 10.038.500.000   EUR 85.000.000 

9. Регионални систем водоснабдевања 

Колубара - II фаза 2.774.890.001   EUR 23.496.105 

10. Изградња широкопојасне 

комуникационе инфраструктуре у 

руралним пределима Републике 

Србије - Фаза III 6.495.500.000   EUR 55.000.000 

 Укупно:     203.072.490.001   EUR 1.719.496.105 

III. 

 

Европском банком за обнову и 

развој    

1. Рехабилитација регионалних и 

локалних путева 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

    2.  Реконструкција деоница пруге на 

прузи Београд Центар - Распутница 

„Г” - Раковица - Младеновац - Лапово 

- Ниш  64.955.000.000   EUR 550.000.000 

    3.  Изградња бране са акумулацијом 

Памбуковица 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

    4.  Обновљиви извори енергије у 

системима даљинског грејања у 

Србији - Фаза 1 3.543.000.000   EUR 30.000.000 

    5.  Енергетска санација стамбених и 

јавних објеката 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

           6. Пројекат изградње Сектора II 

Аутопута Ниш - Мердаре - деоница 

Белољин - Мердаре 21.258.000.000   EUR 180.000.000 

    7.  Програм за отпорност на климатске 

промене и наводњавање у Србији - 

додатна средства за фазу I и фазу II 2.125.800.000   EUR 18.000.000 

    8. Проширење Научно-технолошких 

паркова 9.448.000.000   EUR 80.000.000 

 
Укупно:     119.044.800.000   EUR 1.008.000.000 

 

IV. 

 

Банком за развој Савета Европе    

1.  Програмски зајам - водоснабдевање и 

постројење за пречишћавање отпадних 

вода 35.430.000.000   EUR 300.000.000 

2. Изградња нове Универзитетске дечије 

клинике Тиршова 2 3.070.600.000   EUR 26.000.000 

3. Изградња и опремање новог затвора у 

Крушевцу и новог павиљона у 

Сремској Митровици 3.543.000.000   EUR 30.000.000 

4. Универзитетски спортски центар 2.362.000.000   EUR 20.000.000 

5. Зајам за подршку здравству 23.620.000.000   EUR 200.000.000 

6. Пројекат стамбене обнове после 

земљотреса у Доситејевој улици у 

Краљеву 602.310.000   EUR 5.100.000 
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7. Изградња и опремање новог затвора у 

Суботици 2.952.500.000   EUR 25.000.000 

8. Пројекат изградње БИО4 кампуса 35.430.000.000   EUR 300.000.000 

 
Укупно:     107.010.410.000   EUR 906.100.000 

 

V. 

 

Немачком развојном банком (KfW)    

    1.  Програм интегрисаног управљања 

чврстим отпадом, Фазе II и III 7.676.500.000   EUR 65.000.000 

    2.  Програм Зелени градови 8.267.000.000   EUR 70.000.000 

    3.  ДПЛ зајам за развојну политику 

зеленог раста 15.943.500.000   EUR 135.000.000 

    4.  Интервенција на изградњи и 

рехабилитацији канализационе мреже 

и главног колектора у јединицама  

локалне самоуправе 11.810.000.000   EUR 100.000.000 

    5.  Пројекат унапређења запошљавања 

„Good Jobs for Serbiaˮ 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

    6.  Соларна енергија у системима 

даљинског грејања у Србији 4.724.000.000   EUR 40.000.000 

    7.  Обновљиви извори енергије: Развој 

тржишта биомасе у Републици Србији 

(компонента 2) 2.362.000.000   EUR 20.000.000 

  8.  ДПЛ зајам за развојну политику 

зеленог раста - фаза 2 15.943.500.000   EUR 135.000.000 

9. Пројекат енергетске ефикасности - 

фаза III 5.905.000.000   EUR 50.000.000 

 Укупно:      78.536.500.000   EUR           665.000.000 

 VI. 

 

Француском агенцијом за развој 

(АФД)    

1. ДПЛ Зајам за развојну политику 

зеленог раста 15.943.500.000   EUR 135.000.000 

           2. Модернизација железничког сектора у 

Србији - друга фаза 7.600.515.000   USD 65.000.000 

           3. Пројекат развоја локалне 

инфраструктуре и институционалног 

јачања локалних самоуправа 20.880.080.000   EUR 176.800.000 

           4. Унапређење управљања јавним 

финансијама за пружање услуга и 

зелени раст 8.769.825.000   USD 75.000.000 

           5. ДПЛ зајам за развојну политику 

зеленог раста - фаза 2 15.943.500.000   EUR 135.000.000 

 

Укупно: 

16.370.340.000 

52.767.080.000 

  USD  

  EUR 

140.000.000 

446.800.000 

 

 VII. 

 

Страним владама и фондовима    

1. Реализација пројеката железничке 

инфраструктуре - друга фаза 88.575.000.000   EUR 750.000.000 

2. Развој система градске железнице - 

Пројекат Београдски дијаметри 153.530.000.000   EUR 1.300.000.000 

           3. Република Француска - Трезор    

        3.1. Пројекат изградње београдског 

метроа, фаза I 9.448.000.000   EUR 80.000.000 

        3.2. Пројекат аутоматизације 

средњенапонске дистрибутивне мреже 2.875.530.923   EUR 24.348.272 

           4. Пројекат изградње хидроелектране 

Бук Бијела 29.525.000.000 EUR 250.000.000 

           5. Финансирање подршке буџету 

Републике Србије (укључујући, али не 413.350.000.000   EUR 3.500.000.000 
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ограничавајући се на обезбеђивање 

средстава за финансирање потреба 

Републике Србије од националног 

значаја) 

 Укупно:    697.303.530.923   EUR        5.904.348.272 

 

 VIII.  
 

Институционалним инвеститорима    

1. Обвезнице на међународном 

финансијском тржишту  354.300.000.000     EUR 3.000.000.000 

 Укупно: 354.300.000.000     EUR 3.000.000.000 

 

 IX. 

 

Страним инвестиционим 

корпорацијама, фондовима и 

банкама    

1. Пројекат изградње аутопута Е-761, 

деоница Појате - Прељина (Моравски 

коридор)  94.480.000.000     EUR 800.000.000 

2. Пројекат за изградњу урбане 

инфраструктуре и националног 

стадиона са приступним 

саобраћајницама 41.335.000.000     EUR 350.000.000 

3.  Пројекат изградње линијске 

инфраструктуре за потребе развоја 

нове области у оквиру изградње 

Националног фудбалског стадиона са 

пратећим садржајима на територији 

градске општине Сурчин у Београду 22.439.000.000     EUR 190.000.000 

4. Пројекат изградње београдског 

метроа, фаза I 118.100.000.000     EUR 1.000.000.000 

5. Пројекат изградње обилазнице око 

Крагујевца 17.715.000.000     EUR 150.000.000 

6. Пројекат изградње аутопута на 

деоници Крагујевац - Мрчајевци 35.430.000.000     EUR 300.000.000 

7. Пројекат изградње Шумадијског 

коридора 17.715.000.000     EUR 150.000.000 

8. Пројекат изградње брзе саобраћајнице 

Бачки Брег - Кикинда 11.810.000.000     EUR 100.000.000 

9. Пројекат изградње комуналне 

(канализационе) инфраструктуре и 

инфраструктуре за одлагање 

комуналног чврстог отпада у 

Републици Србији („Чиста Србија”) 24.801.000.000    EUR 210.000.000 

10. Пројекат изградње депонија чврстог 

отпада 33.068.000.000    EUR 280.000.000 

11. Пројекат изградње аутопута, деоница 

Београд - Зрењанин - Нови Сад 83.851.000.000          EUR 710.000.000 

12. Пројекат изградње аутопута Београд -

Јужни Јадран Е-763, деоница: Пожега - 

Бољаре 183.055.000.000          EUR 1.550.000.000 

13. Реконструкција деоница пруге на 

прузи Београд Центар - Распутница 

„Г” - Раковица - Младеновац - Лапово 

- Ниш  70.860.000.000    EUR 600.000.000 

14. Пројекат изградње аутопута Е-761, 

деоница Пожега - Котроман 98.023.000.000    EUR 830.000.000 

15. Хибридна реверзибилна 

хидроелектрана „Ђердап 3ˮ 118.100.000.000    EUR 1.000.000.000 

16. Соларне електране инсталисане снаге 

1GW на територији Републике Србије 94.480.000.000    EUR 800.000.000 
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У циљу рационализације трошкова задуживања на предлог Министарства 

финансија, уместо пројектних  зајмова Република Србија може емитовати државне 

хартије од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту за 

финансирање пројеката до износа наведених у овом члану. 

У случају да није могуће реализовати зајам са наведеним зајмодавцем и/или је 

могуће обезбедити боље услове финансирања код других зајмодаваца, могућа је промена 

зајмодавца за финансирање пројеката до износа планираног задуживања наведеног у 

овом члану. 

 

 В. Стање јавног дуга Републике Србије, на дан 31. август 2022. године, износило 

је 3.784.526.272.615 динара (32.244.793.522 EUR). Пројекције рата главнице 

17. Ветроелектране  800MW-1GW 118.100.000.000    EUR 1.000.000.000 

18. Набавка 5 нових брзих возова 6.436.450.000    EUR 54.500.000 

19. Финансирање подршке буџету 

Републике Србије (укључујући, али не 

ограничавајући се на обезбеђивање 

средстава за финансирање потреба 

Републике Србије од националног 

значаја) 413.350.000.000    EUR 3.500.000.000 

20. Реконструкција и модернизација пруге 

Ваљево - Врбница - граница са Црном 

Гором 118.100.000.000    EUR 1.000.000.000 

21. Додатно финансирање Пројекта 

изградње аутопута Сремска Рача - 

Кузмин 11.219.500.000    EUR 95.000.000 

22. Изградња РХЕ Бистрица 70.860.000.000    EUR 600.000.000 

23. Ревитализација Власинских ХЕ 9.129.130.000    EUR 77.300.000 

24. Ревитализација ХЕ Бистрица 4.133.500.000    EUR 35.000.000 

25. Припрема и изградња центра за 

специјализоване изложбе  35.430.000.000    EUR 300.000.000 

 Укупно: 1.852.020.580.000    EUR 15.681.800.000 

  

X. 

 

Кинеским банкама    

1. Пројекат изградње београдске 

обилазнице (деоница: Бубањ Поток- 

Панчево) Сектор Ц 80.308.000.000          EUR 680.000.000 

2. Пројекат изградње обилазнице око Новог 

Сада са изградњом моста преко Дунава и 

приступним саобраћајницама 17.617.567.500          EUR 149.175.000 

 Укупно:       97.925.567.500          EUR 829.175.000 

 

XI. 
 

Пословним банкама 

   

1. Изградња саобраћајнице Рума - Шабац -

Лозница  

 

      29.525.000.000 

          

          EUR 

 

250.000.000 

2. Изградња брзе саобраћајнице, деоница 

Пожаревац - Голубац 

 

       31.843.235.541 

          

          EUR 

 

        269.629.429  

3. Пројекти у области комунално-

еколошког уређења, система 

пречишћавања отпадних вода и 

водоснабдевања, путне и речне 

инфраструктуре 

 

 

 

         

      10.038.500.000 

          

 

         

           

          EUR 

 

 

 

    

85.000.000 

 Укупно:        71.406.735.541           EUR         604.629.429 

             USD 795.000.000 

 УКУПНО: 3.742.090.568.965           EUR 30.898.648.806 
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индикативног су карактера и дате су на основу стања дуга на дан 31. август 2022. године 

и осталих расположивих информација. 

 
I.  ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг 

 

Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

1.1 Преузета обавеза Републичког фонда 

за ПИО пољопривредника 

 22.525.086 2.643.737.855 

 Први датум отплате главнице 17.11.2006.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 2.000.000 RSD   

 Каматна стопа 8,50%   

1.2 Преузета обавеза Републичког фонда 

за ПИО запослених 

 6.205.746 728.359.672 

 Први датум отплате главнице 2005.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 1.000.000 RSD   

 Каматна стопа 8,50%   

1.3 Стара девизна штедња - грађани  371.092.852 43.554.648.539 

 Први датум отплате главнице 31.05.2002.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 8.000.000 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

1.4 Неисплаћена девизна штедња 

грађана положена код банака чије је 

седиште на територији Републике 

Србије и њиховим филијалама на 

територијама бивших република 

СФРЈ 

 25.200.979 2.957.803.612 

 Први датум отплате главнице 28.02.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 31.08.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 25.200.000 EUR   

 Каматна стопа -   

1.5 Обвезнице зајма за привредни развој  7.600.826 892.098.301 

 Први датум отплате главнице 31.08.2004.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 100.000 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

1.6 Дугорочне штедне обвезнице 

деноминоване у динарима 

 1.334.037 156.574.000 

 Први датум отплате главнице 04.03.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 RSD   

 Купонска стопа 5,25% - 6,25%   

1.7 Дугорочне штедне обвезнице 

деноминоване у еврима 

 13.845.600 1.625.038.688 

 Први датум отплате главнице 31.01.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 27.12.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

 Купонска стопа 2,50% - 4,00%   

1.8 Дугорочне хартије од вредности 

емитоване на домаћем финансијском 

тржишту у динарима 

 7.914.889.828 928.959.538.250 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 319.265.820.000 RSD   

 Извршна стопа за записе/Купонска 

стопа за обвезнице 

   

 -дванаестомесечни записи 3,90%   

 -двогодишње обвезнице                          1,75%-2,75%   

 -трогодишње обвезнице 2,00%   

 -петогодишње обвезнице 4,00%-4,50%   

 -петипогодишње обвезнице 3,00%   

 -седмогодишње обвезнице 4,50%-5,75%   

 -десетогодишње обвезнице 

-дванаестипогодишње обвезнице 

5,875%-10,00% 

4,50% 

  

1.9 Дугорочне хартије од вредности 

емитоване на домаћем финансијском 

тржишту у еврима 

 2.417.370.000 283.723.332.582 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 485.365.000 EUR   

 Извршна стопа за записе/Купонска 

стопа за обвезнице 

   

 -педесеттронедељна обвезница 2,40%   

 -двогодишње обвезнице 0,75%    

 -двоипогодишње обвезнице 0,85%   

 -петогодишње обвезнице 1,00%-2,25%   

 -седмогодишње обвезнице 2,50%   

 -десетогодишње обвезнице 3,25%-5,00%   

 -дванаестогодишње обвезнице 1,50%-2,00%   

 -петнаестогодишње обвезнице 3,50%-5,85%   

 -двадесетогодишње обвезнице 2,25%-3,50%   

 -двадесетпетогодишње обвезнице 2,30%   

1.10 Државне обвезнице емитоване ради 

регулисања обавеза по основу 

обештећења за одузету имовину 

 69.445.330 8.150.701.135 

 Први датум отплате главнице 14.01.2023.   

 Последњи датум отплате главнице    

 Рата главнице за 2023. год. 9.235.700 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

1.11 Дуг по основу преноса Републици 

Србији обавеза Војвођанске банке 

а.д. Нови Сад према НБС по основу 

одобреног кредита за ликвидност из 

примарне емисије 

 4.974.346 583.832.029 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

 Каматна стопа -   

1.12 Обавезе СРЈ према НБС по основу 

Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 

1995. године 

 1.832.738 215.105.847 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

1.13 Обавезе СРЈ према НБС по основу 

Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 

2000. године 

 26.134.730 3.067.396.623 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

1.14 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - 

Финансирање пројекта Рума - 

Шабац - Лозница 

 96.180.746 11.288.599.547 

 Први датум отплате главнице 30.06.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 31.12.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.612.657.079 RSD   

 Каматна стопа 3M BELIBOR + 2,70%   

1.15 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - 

Пројекат реконструкције и 

модернизације железничке пруге 

Суботица - Хоргош граница са 

Мађaрском (Сегедин) 

 65.924.656 7.737.484.522 

 Први датум отплате главнице 15.04.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2028.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,85%   

1.16 Banca Intesa a.d. Beograd - 

Финансирање пројекта Рума - 

Шабац - Лозница 

 21.717.346 2.548.934.543 

 Први датум отплате главнице 01.02.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 RSD   

 Каматна стопа 6M BELIBOR + 2,00%   

 УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ -

УНУТРАШЊИ ДУГ 

 
11.066.274.846 1.298.833.185.745 

 II. Директне обавезе - спољни дуг    

 IBRD    

1.1 IBRD - Консолидациони зајам А  178.033.651 20.895.560.340 

 Први датум отплате главнице 15.03.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 15.09.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 18.810.742 EUR   

 Каматна стопа Г1, Г2 = 6M EURIBOR + 

0,55%, Г3=5,81% 

  

1.2 IBRD - Консолидациони зајам Б  338.318.757 39.707.998.868 

 Први датум отплате главнице 15.06.2005.   
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 35.746.203 EUR   

 Каматна стопа Г1, Г2= 6M EURIBOR + 

0,55%, Г3=5,79% 

  

1.3 IBRD - Додатно финансирање 

Пројекта енергетске ефикасности за 

Србију 

 1.670.034 196.009.508 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.119.858 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.4 IBRD - Пројекат „Пружање 

унапређених услуга на локалном 

нивоу” 

 1.692.064 198.595.168 

 Први датум отплате главнице 15.05.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2022.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,07%   

1.5 IBRD - Пројекат „Регионални развој 

Бора” 

 905.613 106.290.529 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 607.850 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.6 IBRD - Додатно финансирање 

Пројекта рехабилитације система за 

наводњавање и одводњавање 

 4.351.777 510.761.968 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.920.067 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.7 IBRD - Пројекат реформе 

пољопривреде у транзицији 

 997.377 117.060.728 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 669.152 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.8 IBRD - Програмски зајам за развој 

приватног и финансијског сектора 

 20.346.700 2.388.063.682 

 Први датум отплате главнице 01.09.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.910.660 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.9 IBRD - Пројекат аутопут Коридор 10  161.332.323 18.935.348.857 

 Први датум отплате главнице 15.10.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 23.078.617 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

1.10 IBRD - Други програмски зајам за 

развој приватног и финансијског 

сектора 

 41.276.400 4.844.553.281 

 Први датум отплате главнице 01.02.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.904.720 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.11 IBRD - Програмски зајам за развој 

јавних финансија 

 43.791.470 5.139.743.515 

 Први датум отплате главнице 01.03.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 01.09.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.846.340 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.12 IBRD - Додатно финансирање 

пројекат здравства 

 2.955.998 346.941.389 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 846.892 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.13 IBRD - Додатно финансирање 

пројекта реконструкције саобраћаја 

 4.516.850 530.136.368 

 Први датум отплате главнице 15.08.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.028.653 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.14 IBRD - Други програмски зајам за 

развој јавних финансија 

 73.529.412 8.630.044.117 

 Први датум отплате главнице 15.10.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,01%   

1.15 IBRD - Пројекат подршке Aгенцији 

за осигурање депозита 

 961.439 112.842.779 

 Први датум отплате главнице 15.04.2019.   

 Последњи датум отплате главнице  15.10.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 297.630 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.16 IBRD - Пројекат рехабилитације 

путева и унапређења безбедности 

саобраћаја 

 33.346.683 3.913.853.542 

 Први датум отплате главнице 15.06.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.067.365 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,55%   

1.17 IBRD - Пројекат хитне санације од 

поплава 

 219.524.502 25.765.283.450 

 Први датум отплате главнице 01.11.2023.   
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  
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 Последњи датум отплате главнице 01.05.2044.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.224.683 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.18 IBRD - Други Пројекат развоја 

здравства Србије 

 19.532.755 2.292.532.114 

 Први датум отплате главнице 01.08.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 01.02.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.048.336 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.19 IBRD - Први програмски зајам за 

развој и реструктурирање државних 

предузећа 

 88.300.000 10.363.647.380 

 Први датум отплате главнице 15.06.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.364.220 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.20 IBRD - Пројекат унапређења 

земљишне администрације у Србији 

 26.665.846 3.129.733.040 

 Први датум отплате главнице 15.05.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.561.354 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.21 IBRD - Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања 

 84.927.236 9.967.790.752 

 Први датум отплате главнице 01.03.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 01.09.2040.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.22 IBRD - Програм модернизације и 

оптимизације јавне управе 

 50.709.204 5.951.668.281 

 Први датум отплате главнице 15.04.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 4.833.864 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.23 IBRD - Други програмски зајам за 

развој и реструктурирање државних 

предузећа 

 89.800.000 10.539.700.280 

 Први датум отплате главнице 15.10.2031.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.24 IBRD - Додатно финансирање за 

Пројекат аутопут Коридор 10 

 31.500.000 3.697.110.902 

 Први датум отплате главнице 01.12.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 01.06.2031.   
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 Рата главнице за 2023. год. 3.500.000 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,85%   

1.25 IBRD - Први програмски зајам за 

развојне политике у области јавних 

расхода и јавних предузећа 

 182.600.000 21.431.506.360 

 Први датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.26 IBRD - Зајам за развојне политике у 

области управљања ризицима од 

елементарних непогода са опцијом 

одложеног повлачења средстава 

 66.100.000 7.758.064.460 

 Први датум отплате главнице 01.06.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 01.12.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.27 IBRD - Програм унапређења 

ефикасности и одрживости 

инфраструктуре 

 61.326.923 7.197.855.095 

 Први датум отплате главнице 01.12.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.06.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 4.084.373 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.28 IBRD - Пројекат инклузивног 

предшколског образовања и 

васпитања 

 21.697.972 2.546.660.572 

 Први датум отплате главнице 01.06.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.12.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.469.118 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.29 IBRD - Додатно финансирање за 

Други Пројекат развоја здравства 

Србије 

 13.913.772 1.633.039.924 

 Први датум отплате главнице 01.08.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 795.827 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.30 IBRD - Пројекат пружања подршке 

финансијским институцијама у 

државном власништву 

 31.416.241 3.687.280.254 

 Први датум отплате главнице 15.04.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.10.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.141.624 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  



 20 

Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

1.31 IBRD - Други програмски зајам за 

развојне политике у области јавних 

расхода и јавних предузећа 

 160.600.000 18.849.397.160 

 Први датум отплате главнице 15.05.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 

променљива маржа 

  

1.32 IBRD - Пројекат унапређења услуга 

електронске управе 

 5.842.605 685.738.388 

 Први датум отплате главнице 15.05.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,70%   

1.33 IBRD - Пројекат модернизације 

пореске администрације 

 4.713.250 553.187.554 

 Први датум отплате главнице 15.05.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,70%   

1.34 IBRD - Пројекат унапређења 

трговине и саобраћаја Западног 

Балкана уз примену вишефазног 

програмског приступа 

 1.027.035 120.541.660 

 Први датум отплате главнице 15.05.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 120.930 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,50%   

1.35 IBRD - Пројекат за конкурентну 

пољопривреду 

 14.114.500 1.656.599.105 

 Први датум отплате главнице 15.05.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.902.990 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,50%   

1.36 IBRD - Додатно финансирање за 

Пројекат унапређења земљишне 

администрације у Србији 

 8.477.837 995.031.915 

 Први датум отплате главнице 15.05.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 985.760 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,50%   

1.37 IBRD - Пројекат акцелерације 

иновација и подстицања раста 

предузетништва у Републици Србији 

 9.226.324 1.082.880.763 

 Први датум отплате главнице 15.05.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.478.033 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,50%   

1.38 IBRD - Пројекат „Хитан одговор 

Републике Србије на COVID - 19” 

 40.367.267 4.737.849.585 
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 Први датум отплате главнице 15.06.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.840.265 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,52%   

1.39 IBRD - Пројекат интегрисаног 

развоја коридора реке Саве и Дрине 

применом вишефазног програмског 

приступа 

 10.195.500 1.196.631.561 

 Први датум отплате главнице 15.12.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 566.870 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,65%   

1.40 IBRD - Програмски зајам за развојне 

политике  за ефикасност јавног 

сектора и зелени опоравак 

 82.600.000 9.694.646.360 

 Први датум отплате главнице 15.06.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,63%   

1.41 IBRD - Пројекат модернизације 

железничког сектора у Србији 

применом вишефазног  програмског 

приступа 

 1.127.500 132.333.097 

 Први датум отплате главнице 15.06.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.12.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,65%   

1 Укупно  2.234.332.817 262.240.514.651 

 IDA    

2.1 IDA - Други кредит за структурно 

прилагођавање 

 7.817.728 917.555.758 

 Први датум отплате главнице 15.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.010.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.2 IDA - Други кредит за 

прилагођавање приватног и 

финансијског сектора 

 3.811.467 447.346.537 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.935.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.3 IDA - Пројекат за финансирање 

структурног прилагођавања 

социјалног сектора 

 3.921.850 460.302.058 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.020.000 SDR   
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 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.4 IDA - Пројекат техничке помоћи у 

приватизацији и реструктурирању 

банака и предузећа 

 500.694 58.765.698 

 Први датум отплате главнице 01.05.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 01.11.2022.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.5 IDA - Пројекат промоције 

запошљавања 

 231.156 27.130.478 

 Први датум отплате главнице 15.10.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 89.009 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.6 IDA - Пројекат здравства  954.019 111.971.868 

 Први датум отплате главнице 15.08.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 734.637 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.7 IDA - Пројекат за катастар 

непокретности и упис права у 

Србији 

 3.754.538 440.664.894 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.927.442 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.8 IDA - Пројекат енергетске 

ефикасности у Србији 

 2.745.525 322.238.382 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.409.451 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.9 IDA-  Пројекат консолидације 

наплате и реформе пензионе 

администрације у Србији 

 5.280.390 619.751.974 

 Први датум отплате главнице 15.08.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.626.455 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.10 IDA - Пројекат ревитализације 

система за наводњавање и 

одводњавање Србије 

 6.239.457 732.316.277 

 Први датум отплате главнице 15.10.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.601.554 SDR   
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 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.11 IDA - Први кредит за програмски 

развој политике у приватном и 

финансијском сектору 

 14.804.335 1.737.564.060 

 Први датум отплате главнице 15.02.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.800.000 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.12 IDA - Пројекат реконструкције 

саобраћаја у Србији 

 7.142.198 838.269.817 

 Први датум отплате главнице 15.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.666.541 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2.13 IDA - Додатно финансирање 

пројекта енергетске ефикасности за 

Србију 

 3.667.624 430.463.930 

 Први датум отплате главнице 15.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 627.608 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 

  

2 Укупно  60.870.981 7.144.341.731 

 EIB    

3.1 EIB - Обнова регионалних болница  12.588.036 1.477.440.136 

 Први датум отплате главнице 05.11.2009.   

 Последњи датум отплате главнице 21.12.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.285.032 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.2 EIB - Пројекат обнове школа  9.359.375 1.098.496.724 

 Први датум отплате главнице 07.02.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 26.03.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.661.012 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.3 EIB - Апекс зајам за мала и средња 

предузећа 

 802.131 94.144.997 

 Први датум отплате главнице 10.11.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 20.09.2022.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа варијабилна по траншама   

3.4 EIB - Општинска и регионална 

инфраструктура 

 33.088.647 3.883.568.202 

 Први датум отплате главнице 25.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 27.04.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.333.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 
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3.5 EIB - Истраживање и развој у јавном 

сектору 

 143.205.357 16.807.812.287 

 Први датум отплате главнице 25.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2042.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.994.048 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.6 EIB - Пројекат модернизације школа  44.585.880 5.232.982.315 

 Први датум отплате главнице 18.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 16.04.2046.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.721.450 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

3.7 EIB - Kлинички центри/А  72.743.539 8.537.807.388 

 Први датум отплате главнице 06.02.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.03.2044.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.340.041 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

    3.8 EIB - Kлинички центри/Б  63.000.000 7.394.221.800 

 Први датум отплате главнице 22.03.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 20.09.2046.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.9 EIB - Kлинички центри/Ц  0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

3.10 EIB - Апекс зајам за мала и средња 

предузећа II/А, II/Б и II/Ц 

 2.955.777 346.915.354 

 Први датум отплате главнице 13.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 25.06.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.034.854 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

3.11 EIB - Коридор 10-Аутопут (Е80)-фаза 

I 

 252.405.329 29.624.460.082 

 Први датум отплате главнице 22.10.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 24.08.2048.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.683.722 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

3.12 EIB - Коридор 10-Аутопут (E75)  306.982.516 36.030.108.117 

 Први датум отплате главнице 02.03.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 03.08.2048.   

 Рата главнице за 2023. год. 8.247.770 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.13 EIB - Унапређење објеката 

правосудних органа 

 13.842.146 1.624.633.302 
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 Први датум отплате главнице 15.06.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 03.02.2042.   

 Рата главнице за 2023. год. 750.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.14 EIB - Апекс зајам за мала и средња 

предузећа и друге приоритете III/А 

 46.477.056 5.454.946.946 

 Први датум отплате главнице 21.11.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 26.04.2028.   

 Рата главнице за 2023. год. 9.533.949 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

3.15 EIB - Рехабилитација и безбедност 

путева 

 62.722.944 7.361.704.097 

 Први датум отплате главнице 27.01.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 25.01.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.411.255 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.16 EIB - Општинска и регионална 

инфраструктура Б 

 23.746.018 2.787.036.946 

 Први датум отплате главнице 25.10.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2039.   

 Рата главнице за 2023. год. 906.423 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.17 EIB - Унапређење објеката 

правосудних органа Б 

 14.270.967 1.674.963.373 

 Први датум отплате главнице 17.10.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2044.   

 Рата главнице за 2023. год. 200.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.18 EIB - Апекс зајам за мала и средња 

предузећа и друге приоритете III/Б 

 95.194.792 11.172.879.447 

 Први датум отплате главнице 28.02.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 02.12.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 14.365.123 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

3.19 EIB - Развој речне транспортне 

инфраструктуре у Србији 

 25.735.000 3.020.480.921 

 Први датум отплате главнице 15.10.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2052.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.20 EIB - Железничка пруга Ниш - 

Димитровград 

 0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   
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3.21 EIB - Ревитализације јавне 

инфраструктуре у најугроженијим и 

најсиромашнијим општинама у 

земљи Партнерство за локални 

развој 

 14.286.786 1.676.820.071 

 Први датум отплате главнице 20.05.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 21.05.2047.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.22 EIB - Оквир за јачање отпорности 

локалне инфраструктуре 

 12.000.000 1.408.423.200 

 Први датум отплате главнице 15.10.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 17.10.2039.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа  0,328%   

3.23 EIB - Аутопут Е-80 деоница Ниш -

Мердаре фаза I 

 4.742.640 556.636.958 

 Први датум отплате главнице 15.05.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2051.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа  1,861%   

3.24 EIB - Гасни интерконектор Ниш - 

Димитровград - Бугарска (граница) 

 0 0 

 Први датум отплате главнице    

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

3.25  EIB - COVID - 19 Подршка Влади 

Србије за мала и средња предузећа и 

предузећа средње тржишне 

капитализације 

 86.084.977 10.103.673.261 

 Први датум отплате главнице 25.07.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 25.01.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.760.622 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3.26 EIB - Повезане школе у Србији  33.085.502 3.883.199.015 

 Први датум отплате главнице 15.05.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

3 Укупно  1.373.905.415 161.253.354.939 

 EBRD    

4.1 EBRD - Коридор X  54.029.304 6.341.343.725 

 Први датум отплате главнице 09.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 28.103.466 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   
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4.2 EBRD - Пројекат рехабилитације 

путева и унапређења безбедности 

саобраћаја 

 55.830.048 6.552.694.520 

 Први датум отплате главнице 15.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2028.   

 Рата главнице за 2023. год. 9.678.549 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.3 EBRD - Програм за отпорност на 

климатске промене и наводњавање у 

Србији - фаза I 

 184.990 21.712.017 

 Први датум отплате главнице 25.04.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 25.10.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 15.416 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.4 EBRD - Изградња аутопута Е-80 

Ниш - Мердаре, деоница Ниш -

Плочник, фаза I 

 3.323.145 390.032.927 

 Први датум отплате главнице 25.10.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.5 EBRD - Пројекат изградње 

широкопојасне комуникационе 

инфраструктуре у руралним 

пределима 

 740.000 86.852.764 

 Први датум отплате главнице 22.12.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 22.06.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 30.833 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.6 EBRD - Пројекат даљинског грејања 

у Крагујевцу 

   

 Први датум отплате главнице 25.10.2024. 9.403.646 1.103.692.766 

 Последњи датум отплате главнице 25.10.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.7 EBRD -  Програм за отпoрност на 

климатске промене и наводњавање у 

Србији - фаза II 

   

 Први датум отплате главнице 25.10.2025. 150.000 17.605.290 

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4.8 EBRD - Програм чврстог отпада у 

Србији 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 25.04.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 25.04.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   
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4.9 EBRD - Пројекат изградње 

широкопојасне комуникационе 

инфраструктуре у руралним 

пределима II 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 22.12.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 22.06.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6М EURIBOR + 1,00%   

4 Укупно  123.661.133 14.513.934.009 

 CEB    

5.1 CEB - Клизишта 1: Реконструкција и 

обнова стамбене и пратеће 

инфраструктуре погођене низом 

клизишта на територији једног броја 

општина централне Србије 

 1.626.000 190.841.344 

 Први датум отплате главнице 09.05.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 27.01.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 945.200 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама    

5.2 CEB - Избеглице: Обезбеђење 

трајних стамбених јединица 

 446.383 52.391.356 

 Први датум отплате главнице 30.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 30.09.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 148.794 EUR   

 Каматна стопа 2,50%   

5.3 CEB - Клизишта 2: Радови на 

рехабилитацији последица клизишта 

насталих у пролеће 2006. године на 

територији Србије 

 2.370.000 278.163.582 

 Први датум отплате главнице 20.11.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 20.11.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 790.000 EUR   

 Каматна стопа 3,62%   

5.4 CEB - Обезбеђење смештаја за младе 

истраживаче у Србији 1 

 10.449.328 1.226.422.985 

 Први датум отплате главнице 26.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 26.08.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.237.789 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама  

  

5.5 CEB - Образовање за социјалну 

инклузију 

 13.757.181 1.614.661.081 

 Први датум отплате главнице 05.04.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 12.07.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.143.740 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.6 CEB - Обезбеђење смештаја за младе 

истраживаче у Србији 2 

 47.584.615 5.584.939.693 

 Први датум отплате главнице 26.08.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 28.12.2034.   
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 Рата главнице за 2023. год. 6.170.940 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна по 

траншама 

  

5.7 CEB - Зајам за делимично 

финансирање изградње и опремања 

нове затворске установе у Панчеву 

 14.987.312 1.759.039.840 

 Први датум отплате главнице 10.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 11.12.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.462.483 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.8 CEB - Санирање последица 

земљотреса у Краљеву 

 2.444.444 286.901.022 

 Први датум отплате главнице 02.04.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 29.07.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 388.889 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.9 CEB - Зајам за Пројекат изградње 

затвора у Крагујевцу 

 15.066.667 1.768.353.575 

 Први датум отплате главнице 08.02.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 08.02.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.755.556 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.10 CEB - Пројекат рехабилитације 

јавних болница 

 153.939.394 18.067.651.152 

 Први датум отплате главнице 12.09.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 14.10.2042.   

 Рата главнице за 2023. год. 14.530.303 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.11 CEB - Пројекат изградње нове 

Универзитетске дечје клинике, 

Тиршова 2 у Београду 

 19.500.000 2.288.687.700 

 Први датум отплате главнице  06.11.2021.   

 Последњи датум отплате главнице  28.06.2032.   

 Рата главнице за 2023. год.  2.000.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.12 CEB -  Енергетска ефикасност у 

зградама централне власти 

 0 0 

 Први датум отплате главнице  -   

 Последњи датум отплате главнице  -   

 Рата главнице за 2023. год.  -   

 Каматна стопа -   

5.13 CEB - Водоснабдевање и постројења 

за пречишћавање отпадних вода 

 11.228.710 1.317.898.014 

 Први датум отплате главнице  01.12.2022.   

 Последњи датум отплате главнице  05.10.2032.   

 Рата главнице за 2023. год.  450.871 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   
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5.14  CEB - Подршка напорима Републике 

Србије на ублажавању пандемије 

COVID - 19 

 195.000.000 22.886.877.000 

 Први датум отплате главнице  28.05.2022.   

 Последњи датум отплате главнице  12.08.2037.   

 Рата главнице за 2023. год.  10.333.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

5.15 CEB - Инфраструктура у култури  5.000.000 586.843.000 

 Први датум отплате главнице  10.12.2022.   

 Последњи датум отплате главнице  10.12.2031.   

 Рата главнице за 2023. год.  500.000 EUR   

 Каматна стопа 0,27%   

5.16 CEB -  Студентско становање  1.000.000 117.368.600 

 Први датум отплате главнице  11.03.2023.   

 Последњи датум отплате главнице  11.03.2032.   

 Рата главнице за 2023. год.  100.000 EUR   

 Каматна стопа 0,91%   

5.17 CEB - Универзитетска 

инфраструктура 

 0 0 

 Први датум отплате главнице  -   

 Последњи датум отплате главнице  -   

 Рата главнице за 2023. год.  -   

 Каматна стопа -   

5.18 CEB - Центар за обуку за дуално 

образовање 
 0 0 

 Први датум отплате главнице  -   

 Последњи датум отплате главнице  -   

 Рата главнице за 2023. год.  -   

 Каматна стопа -   

5 Укупно  494.400.034 58.027.039.944 

 Кредити Export - Import Bank of 

China 

   

6.1 Export - Import Bank of China - 

Пројекат систем NUCTECH за 

инспекцију контејнера/возила 

 8.631.474 1.013.064.019 

 Први датум отплате главнице 21.03.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 21.09.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 17.075.000 CNY   

 Каматна стопа 3,00%   

6.2 Export - Import Bank of China - 

Пројекат мост Земун - Борча са 

припадајућим саобраћајницама 

 103.914.301 12.196.276.044 

 Први датум отплате главнице 21.01.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 16.055.556 USD   

 Каматна стопа 3,00%   

6.3 Export - Import Bank of China -

Пројекат изградње аутопута Е763 

(Обреновац - Љиг) 

 229.778.666 26.968.800.346 
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 Први датум отплате главнице 21.07.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 20.066.667 USD   

 Каматна стопа 2,50%   

6.4 Export - Import Bank of China - Пакет 

пројекат Костолац Б / I фаза 

 131.070.440 15.383.553.993 

 Први датум отплате главнице 21.07.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 29.252.003 USD   

 Каматна стопа 3,00%   

6.5 Export - Import Bank of China - Пакет 

пројекат Костолац Б / II фаза 

 318.780.479 37.414.818.496 

 Први датум отплате главнице 21.07.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 21.01.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 27.748.128 USD   

 Каматна стопа 2,50%   

6.6 Export - Import Bank of China - 

Пројекат изградње аутопута Е-763 

(Сурчин - Обреновац) 

 191.176.240 22.438.087.662 

 Први датум отплате главнице 15.05.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 13.241.259 USD   

 Каматна стопа 2,50%   

6.7 Export - Import Bank of China - 

Пројекат модернизације и 

реконструкције мађарско-српске 

железничке везе на територији 

Републике Србије, за деоницу 

Београд Центар - Стара Пазова 

 265.715.619 31.186.670.191 

 Први датум отплате главнице 15.05.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 19.614.901 USD   

 Каматна стопа 2,00%   

6.8 Export - Import Bank of China - 
Пројекат изградње обилазнице око 

Београда на аутопуту Е70/Е75, 

деоница: мост преко реке Саве код 

Остружнице - Бубањ Поток (Сектори 

4, 5 и 6)** 

 186.052.986 21.836.778.488 

 Први датум отплате главнице 15.05.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2038.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа - 0,07%   

6.9 Export - Import Bank of China - 
Пројекат изградње аутопута Е-763, 

деоница Прељина - Пожега 

 240.911.010 28.275.387.978 

 Први датум отплате главнице 15.11.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2039.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 USD   

 Каматна стопа 3,00%   
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6.10 Export - Import Bank of China - 

Пројекат модернизације и 

реконструкције мађарско-српске 

железничке везе на територији 

Републике Србије, за деоницу Нови 

Сад - Суботица - државна граница 

(Келебија) 

 246.039.207 28.877.277.320 

 Први датум отплате главнице 15.11.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2039.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,00%   

6.11 Export - Import Bank of China - 

Пројекат изградње топловода 

Обреновац - Нови Београд 

 32.937.160 3.865.788.357 

 Први датум отплате главнице 15.11.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 2,70%   

6.12 Export - Import Bank of China - 

Пројекат изградње државног пута 1б 

реда бр. 27 Лозница - Ваљево -

Лазаревац, деоница Иверак -

Лајковац (веза са аутопутем Е-763 

Београд - Пожега) 

 65.201.154 7.652.568.187 

 Први датум отплате главнице 15.05.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 2,35%   

6.13 Export - Import Bank of China - 

Пројекат изградње брзе 

саобраћајнице Нови Сад - Рума  

(,,Фрушкогорски коридорˮ) 

 121.155.976 14.219.907.334 

 Први датум отплате главнице 15.11.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3,00%   

6 Укупно  2.141.364.712 251.328.978.415 

 Кредити страних влада    

7.1 Oстале стране владе - 

Репрограмиране обавезе - Кувајт** 

 186.012.891 21.832.072.575 

 Први датум отплате главнице 21.01.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 21.07.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 15.501.074 EUR   

 Каматна стопа 0,393%   

7.2 Влада Републике Француске - 

NATIXIS 

 10.975.000 1.288.120.385 

 Први датум отплате главнице 30.06.2031.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2054.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,20%   
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7.3 Либија - нерегулисани дуг СФРЈ  44.471.474 5.219.554.655 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

7.4 Влада Рускe Федерације - 

Финансирање буџетског дефицита 2 

 37.339.448 4.382.478.750 

 Први датум отплате главнице 15.03.2015.   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 37.500.000 USD   

 Каматна стопа 3,50%   

7.5 Влада Руске Федерације - Државни 

извозни кредит Влади Републике 

Србије 

 759.705.913 89.165.619.399 

 Први датум отплате главнице 30.03.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 79.315.710 USD   

 Каматна стопа 4,10%   

7.6 Влада Руске Федерације -  Државни 

извозни кредит Влади Републике 

Србије 

 67.418.720 7.912.840.754 

 Први датум отплате главнице 30.03.2026.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

7.7 Влада Емирата Aбу Даби  

(Уједињени Арапски Емирати) 

 995.718.616 116.866.100.000 

 Први датум отплате главнице 14.08.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 14.08.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 USD   

 Каматна стопа 2,00%   

7.8 Фонд за развој Абу Дабија за 

буџетску подршку** 

 713.159.013 83.702.474.973 

 Први датум отплате главнице 05.10.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 05.04.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 178.289.753 EUR   

 Каматна стопа 0,96%   

7.9 Фонд за развој Абу Дабија - Развој 

система за наводњавање I фаза 

 29.982.890 3.519.049.812 

 Први датум отплате главнице 01.03.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 01.09.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 23.752.000 AED   

 Каматна стопа 2,50% + 0,50% 

административни 

трошкови 

  

7 Укупно  2.844.783.965 333.888.311.303 

 Остали страни кредитори    

8.1 Париски клуб  695.089.814 81.581.718.299 

 Први датум отплате главнице 22.09.2005.   
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 Последњи датум отплате главнице 22.03.2041.   

 Рата главнице за 2023. год. 83.480.518 EUR 

74.441.401 USD  

825.299 GBP 

17.510.819 CHF 

1.115.212.452 JPY  

9.104.823 DKK 

5.746.074 SEK 

9.205.550 NOK 

  

 Каматна стопа различита за сваку  

земљу чланицу  

Париског клуба 

  

8.2 KfW - Рехабилитација локалног 

система грејања у Србији - фаза IV 

 7.909.438 928.319.722 

 Први датум отплате главнице 30.12.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.273.292 EUR   

 Каматна стопа 2,50%   

8.3 KfW - Водовод и рехабилитација у 

општинама средње величине у 

Србији I - фаза 2 

 5.288.111 620.658.202 

 Први датум отплате главнице 30.06.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.117.613 EUR   

 Каматна стопа 6,17%   

8.4 KfW - Водовод и рехабилитација у 

општинама средње величине у 

Србији II - фаза 2 

 6.298.870 739.289.591 

 Први датум отплате главнице 30.12.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.400.000 EUR   

 Каматна стопа 3,49%   

8.5 KfW - Програм водоснабдевања и 

пречишћавања отпадних вода у 

општинама средње величине у 

Србији III 

 25.635.428 3.008.794.242 

 Први датум отплате главнице 30.06.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 4.667.333 EUR   

 Каматна стопа 2,00%   

8.6 KfW - Пројекат енергетске 

ефикасности у јавним објектима 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 30.12.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа 2,10%   

8.7 KfW - Програм подстицања 

обновљиве енергије - Развој 

тржишта биомасе у Републици 

Србији (прва компонента) 

 7.880.226 924.891.114 

 Први датум отплате главнице 15.05.2022.   
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 Последњи датум отплате главнице 15.05.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.904.000 EUR   

 Каматна стопа 1,10%   

8.8 KfW - Програм водоснабдевања и 

канализације у општинама средње 

величине у Србији V 

 9.489.240 1.113.738.765 

 Први датум отплате главнице 30.05.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 30.05.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.618.000 EUR   

 Каматна стопа 1,10%   

8.9  KfW - Пројекат енергетске 

ефикасности у објектима јавне 

намене - фаза II 

 4.000.000 469.474.400 

 Први датум отплате главнице 15.05.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,90%   

8.10  KfW - Пројекат Енергетска 

ефикасност у зградама јавне намене 

и обновљиви извори енергије у 

сектору даљинског грејања - 

Озелењавање јавног сектора 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 15.11.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 0,40%   

8.11  KfW - Програм „Рехабилитација  

система даљинског грејања у Србији 

- Фаза V” 

 52.500 6.161.852 

 Први датум отплате главнице 15.11.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,90%   

8.12 КfW - Програм „Интегрисано 

управљање чврстим отпадом - Фаза 

Iˮ 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 15.11.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,90%   

8.13 MMФ - алокација средстава из 

специјалних права вучења 

 504.348.564 59.194.684.925 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа Каматна стопа за 

алокације ММФ-а  

  

8.14 MMФ - алокација средстава из 

специјалних права вучења 

 733.463.890 86.085.629.920 

 Први датум отплате главнице -   



 36 

Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа Каматна стопа за 

алокације ММФ-а  

  

8.15 T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. и 

DENİZBANK A. S. - Нови Пазар - 

Тутин; Сремска Рача - Кузмин, и 

мост преко реке Саве 

 136.295.128 15.996.768.321 

 Први датум отплате главнице 31.10.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 17.08.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 12.900.047 EUR   

 Каматна стопа 2,50%   

8.16 JP MORGAN CHASE BANK  - 

Пројекат изградње 

инфраструктурног коридора 

аутопута Е-761 деонице Појате-

Прељина (Моравски коридор) - 
UKEF гаранција 

 300.079.901 35.219.957.849 

 Први датум отплате главнице 16.12.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 16.06.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,50%   

8.17 Француска агенција за развој - 

Пројекат модернизације 

железничког сектора, фаза 1 

 1.000.000 117.368.600 

 Први датум отплате главнице 15.12.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,25%   

8.18 Француска агенција за развој - 

Реализација програма урбане 

средине отпорне на климатске 

промене 

 50.000.000 5.868.430.000 

 Први датум отплате главнице 15.12.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 1,13%   

8.19 Француска агенција за развој - 

Програм чврстог отпада у Србији 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 25.04.2028.   

 Последњи датум отплате главнице 25.10.2036.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%    

8.20 JP MORGAN CHASE BANK - 

Пројекат изградње 

инфраструктурног коридора 

аутопута Е-761 деонице Појате -

Прељина (Моравски коридор) - 
MIGA гаранција 

 107.272.314 12.590.401.318 

 Први датум отплате главнице 10.05.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 10.11.2034.   
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 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 0,55%   

8.21 UNICREDIT BANK AG/ BNP 

PARIBAS FORTIS SA NV/ BNP 

PARIBAS SA - Прва фаза Пројекта 

сакупљања и пречишћавања 

отпадних вода централног 

канализационог система града 

Београда 

 0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,75%   

8.22 BANK OF CHINA LIMITED 

HUNGARIAN BRANCH -  Пројекат 

изградње канализационе 

инфраструктуре у Варварину, 

Мионици, Крупњу, Лајковцу, Бањи 

Врујци, Сврљигу, Кладову, 

Лазаревцу, Великим Црљенима, 

Обреновцу и Врању у Републици 

Србији 

 0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

8.23 Еуробонд 2029  1.550.000.000 181.921.330.000 

 Први датум отплате главнице 26.06.2029.   

 Последњи датум отплате главнице 26.06.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  1,50%   

8.24 Еуробонд 2027  2.000.000.000 234.737.200.000 

 Први датум отплате главнице 15.05.2027.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  3,125%   

8.25 Еуробонд 2030**  1.016.432.323 119.297.238.694 

 Први датум отплате главнице 1.12.2030.   

 Последњи датум отплате главнице 1.12.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  1,066%   

8.26  Еуробонд 2033  1.000.000.000 117.368.600.000 

 Први датум отплате главнице 03.03.2033.   

 Последњи датум отплате главнице 03.03.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  1,65%   

8.27 Еуробонд 2036  750.000.000 88.026.450.000 

 Први датум отплате главнице 23.09.2036.   

 Последњи датум отплате главнице 23.09.2036.   
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 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  2,05%   

8.28 Еуробонд 2028  1.000.000.000 117.368.600.000 

 Први датум отплате главнице 23.09.2028.   

 Последњи датум отплате главнице 23.09.2028.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                  1,00%   

8.29 Дугорочне државне хартије од 

вредности (NSV Notes)  

 340.000.000 39.905.324.000 

 Први датум отплате главнице 23.02.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 24.08.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа                                                     

 -трогодишње NSV Notes 6M EURIBOR + 3,75%   

 -четворогодишње NSV Notes 6M EURIBOR + 3,95%   

8 Укупно  10.250.535.747 1.203.091.029.814 

 
УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - 

СПОЉНИ ДУГ 

 
19.523.854.804 2.291.487.504.806 

 
УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ 

(спољни + унутрашњи дуг) 

 
30.590.129.650 3.590.320.690.551 

II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 
 

 
 

1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг    

Ред. 

број 
        Назив дуга         Услови 

   Стање дуга  

у EUR 

  Стање дуга  

у RSD 

1.1 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 2.678.750 314.401.137 

 Први датум отплате главнице 17.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 17.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.071.500 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,44%   

1.2 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd 

- ЈП „Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 3.571.250 419.152.613 

 Први датум отплате главнице 17.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 17.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.428.500 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,44%   
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1.3 Банка Поштанска Штедионица а.д. 

Београд - ЈП „Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 6.250.000 733.553.750 

 Први датум отплате главнице 14.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 14.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.500.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,48%   

1.4 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 6.250.000 733.553.750 

 Први датум отплате главнице 14.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 14.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.500.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,50%   

1.5 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 2.678.750 314.401.137 

 Први датум отплате главнице 14.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 14.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.071.500 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,37%   

1.6 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd 

- ЈП „Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 3.571.250 419.152.613 

 Први датум отплате главнице 14.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 14.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.428.500 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,37%   
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1.7 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом 

 18.750.000 2.200.661.250 

 Први датум отплате главнице 17.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 17.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.500.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,50%   

1.8 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

Кредит за изградњу разводног 

гасовода Александровац - Брус - 

Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин 

(II фаза) 

 10.000.000 1.173.685.998 

 Први датум отплате главнице 17.03.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 17.12.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.666.667 EUR   

 Каматна стопа 1,45%    

1.9 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd 

- ЈП „Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом кроз улагање у 

капитал акционарског друштва South 

Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 

 20.625.000 2.420.727.375 

 Први датум отплате главнице 10.08.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 10.05.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.500.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,38%   

1.10 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом кроз улагање у 

капитал акционарског друштва South 

Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 

 20.625.000 2.420.727.375 

 Први датум отплате главнице 13.08.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 13.05.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.500.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,42%   
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у EUR  
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1.11 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

Дугорочни кредит за изградњу 

гасовода на територији Републике 

Србије од границе са Републиком 

Бугарском до границе са Мађарском и 

другим суседним земљама са 

Републиком Србијом кроз улагање у 

капитал акционарског друштва South 

Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 

 6.874.986 806.907.429 

 Први датум отплате главнице 13.08.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 13.05.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.499.995 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,75%   

1.12 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Инвестициона изградња 

разводног гасовода Александровац - 

Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 

Тутин III фаза 

 16.000.000 1.877.897.600 

 Први датум отплате главнице 09.01.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 09.10.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.333.333 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,39%   

1.13 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Инвестициона изградња 

разводног гасовода Александровац - 

Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 

Тутин III фаза 

 4.000.000 469.474.400 

 Први датум отплате главнице 30.03.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.333.333 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,45%   

1.14 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - 

„ЈАТ Техника” д.о.о. - Финансирање 

реализације пројекта изградње Хангара 

2 

 1.600.000 187.789.760 

 Први датум отплате главнице 20.01.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 20.07.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.400.000 EUR   

 Каматна стопа 1М EURIBOR + 3,35%   

1.15 UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - 

ЈП „Скијалишта Србијеˮ - Изградња 

жичаре-гондоле Брзеће (Бела река) - 

Мали Караман на Копаонику, са 

пратећим садржајима 

 27.214.263 3.194.100.000 

 Први датум отплате главнице 10.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 10.03.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 638.820.000 RSD   

 Каматна стопа 1M BELIBOR + 1,80%   
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1.16 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Гасификација 

Колубарског округа и изградњу 

разводног гасовода Београд - Ваљево - 

Лозница 

 75.000.000 8.802.645.000 

 Први датум отплате главнице 21.09.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 21.06.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.250.000 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,85%   

1.17  OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” - Финансирање разводног 

гасовода Лесковац - Врање 

 28.000.000 3.286.320.800 

 Први датум отплате главнице 19.10.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 19.07.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.166.667 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,78%   

1.18  OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” - Гасификација Борског и 

Зајечарског округа и изградњу 

разводног гасовода Параћин - Бољевац 

- Рготина - Неготин - Прахово 

 66.000.000 7.746.327.600 

 Први датум отплате главнице 20.01.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 20.10.2029.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,78%   

1.19 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Јачање транспортних 

капацитета гасовода у Републици 

Србији 

 10.000.000 1.173.686.000 

 Први датум отплате главнице 14.04.2024.   

 Последњи датум отплате главнице 14.01.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,48%   

1.20 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Јачање транспортних 

капацитета гасовода у Републици 

Србији 

 0 0 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,57%   

1.21 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” - Јачање транспортних 

капацитета гасовода у Републици 

Србији 

   

 Први датум отплате главнице 14.04.2024. 10.000.000 1.173.686.000 

 Последњи датум отплате главнице 14.01.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,53%   

1.22 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

 30.000.000 3.521.058.000 
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 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 17.142.857 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,77%   

1.23 Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

 30.000.000 3.521.058.000 

 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.909.091 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,80%   

1.24 Naša AIK Banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

 10.000.000 1.173.686.000 

 Први датум отплате главнице 07.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 07.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.714.286 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,80%   

1.25 NLB Komercijalna banka a.d. Beograd 

- ЈП „Србијагас” 

 20.000.000 2.347.372.000 

 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 11.428.571 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,71%   

1.26 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

 10.000.000 1.173.686.000 

 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.636.364 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,69%   

1.27 OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - ЈП 

„Србијагас” 

 40.000.000 4.694.744.000 

 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 14.545.455 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,82%   

1.28 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

   

 Први датум отплате главнице 01.09.2022. 10.000.000 1.173.686.000 

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.636.364 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,37%    

1.29 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

   

 Први датум отплате главнице 01.09.2022. 10.000.000 1.173.686.000 

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.636.364 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,35%    

1.30 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

   

 Први датум отплате главнице 01.09.2022. 10.000.000 1.173.686.000 
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 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.636.364 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,42%    

1.31 Raiffeisen banka a.d. Beograd - ЈП 

„Србијагас” 

   

 Први датум отплате главнице 01.09.2022. 10.000.000 1.173.686.000 

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.636.364 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,45%    

 
УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ 

ОБАВЕЗЕ-УНУТРАШЊИ ДУГ 
 519.689.249 60.995.199.587 

 II Индиректне обавезе - спољни дуг    

Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR 

Стање дуга  

у RSD 

1.1 EBRD - ЈП „Путеви Србије” -

Обилазница око Београда 

 7.457.913 875.324.796 

 Први датум отплате главнице 17.01.2012.   

 Последњи датум отплате главнице 17.07.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 7.457.913 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.2 EBRD - АД „Железнице Србије” -

Возна средства - вишеделне 

електромоторне гарнитуре 

 21.449.339 2.517.478.921 

   Први датум отплате главнице 09.09.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 08.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.724.670 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.3 EBRD - ЈП „Електропривреда 

Србије” - Пројекат за мале 

хидроелектране 

 9.418.775 1.105.468.485 

 Први датум отплате главнице 30.04.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 31.10.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.847.671 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.4 EBRD - АД „Инфраструктура 

железнице Србије” - Рехабилитација 

пруга дуж Коридора X, укључујући 

набавку механизације 

 10.740.234 1.260.566.281 

 Први датум отплате главнице* 10.11.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 12.05.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.580.078 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.5 EBRD - АД „Србија Карго” - 

Набавка нових и модернизација 

постојећих електролокомотива 

 31.432.850 3.689.229.654 

 Први датум отплате главнице* 12.11.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 12.05.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.477.617 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   
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1.6 EBRD - ЈП „Електропривреда 

Србије” - Пројекат за Колубару 

 5.179.466 607.906.617 

 Први датум отплате главнице 02.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 31.01.2023.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.179.466 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.7 EBRD - АД „Инфраструктура 

железнице Србије” - Пројекат 

рехабилитације и модернизација 

мреже пруга на Коридору X 

 45.044.528 5.286.813.150 

 Први датум отплате главнице* 10.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 10.08.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 11.300.567 EUR   

 Каматна стопа  6M EURIBOR + 1,00%   

1.8 EBRD - АД „Србија Воз” - Ремонт и 

модернизација пет електромоторних 

гарнитура 

 1.761.690 206.767.051 

 Први датум отплате главнице* 10.08.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 10.08.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 440.422 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.9 EBRD - Град Суботица - Пројекат 

унапређења водних система у 

Суботици 

 3.370.770 395.622.529 

 Први датум отплате главнице 27.01.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 29.07.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.685.385 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.10 EBRD - ЈП „Емисиона техника и 

везе” - Прелазак са аналогног на 

дигитални сигнал 

 4.460.764 523.553.642 

 Први датум отплате главнице 05.12.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 05.06.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.230.382 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.11 EBRD - ЈП „Електропривреда 

Србије” - Пројекат реструктурирања 

ЕПС-а  

 118.518.518 13.910.352.589 

 Први датум отплате главнице 15.06.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 17.06.2030.   

 Рата главнице за 2023. год. 14.814.815 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.12 EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат 

техничко - путничке станице Земун - 

фаза I 

 26.478.529 3.107.747.894 

 Први датум отплате главнице 17.05.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.521.765 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   
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1.13 EBRD - АД „Србија Воз” - Пројекат 

техничко - путничке станице Земун - 

фаза II 

 9.398.618 1.103.102.597 

 Први датум отплате главнице 16.05.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 985.843 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.14 EBRD - АД „Србија Воз” - Набавка 

возних средстава 

 57.160.000 6.708.789.172 

 Први датум отплате главнице 15.11.2023.   

 Последњи датум отплате главнице 15.05.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.598.182 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1.15 EBRD - Електродистрибуција Србије 

д.о.о. - Паметна бројила 

 400.000 46.947.440 

 Први датум отплате главнице 10.11.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 10.05.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%   

1 Укупно  352.271.994 41.345.670.818 

 EIB    

2.1 EIB - АД „Железнице Србије” - 

Обнова железничке инфраструктуре 

 4.613.978 541.536.181 

 Први датум отплате главнице 13.12.2007.   

   Последњи датум отплате главнице 15.07.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.533.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.2 EIB - ЈП „Путеви Србије” - 

Рехабилитација постојећих путева 

 17.246.667 2.024.217.110 

 Први датум отплате главнице 15.02.2009.   

 Последњи датум отплате главнице 17.08.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.333.333 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.3 EIB - АД „Електромрежа Србије” -

Реконструкција енергетског система 

 8.301.244 974.305.408 

 Први датум отплате главнице 10.11.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 10.11.2028.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.684.807 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.4 EIB - Град Београд - Пројекат обнове 

Града Београда 

 36.563.076 4.291.357.027 

 Први датум отплате главнице 10.08.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 10.09.2032.   

 Рата главнице за 2023. год. 5.767.587 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.5 EIB - ЈП „Путеви Србије” - Хитна 

санација саобраћаја 

 789.247 92.632.868 

 Први датум отплате главнице 05.07.2007.   

 Последњи датум отплате главнице 15.08.2023.   
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Ред. 

број 
Назив дуга Услови 

Стање дуга  

у EUR  

Стање дуга  

у RSD  

 Рата главнице за 2023. год. 466.667 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.6 EIB - ЈП „Електропривреда Србије” - 

Уређаји за енергетски систем 

 5.893.333 691.692.213 

 Први датум отплате главнице 25.11.2010.   

 Последњи датум отплате главнице 09.12.2027.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.466.667 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.7 EIB - ЈП „Путеви Србије” - Пројекат 

европских путева Б 

 75.771.111 8.893.149.228 

 Први датум отплате главнице 15.02.2011.   

 Последњи датум отплате главнице 15.02.2038.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.720.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.8 EIB - Град Нови Сад - Хитна обнова 

система водоснабдевања 

 10.315.802 1.210.751.249 

 Први датум отплате главнице 21.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 22.08.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 944.400 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.09 EIB - АД „Железнице Србије” - 

Пројекат обнове железницa II 

 48.785.658 5.725.904.415 

 Први датум отплате главнице 18.06.2014.   

 Последњи датум отплате главнице 06.07.2037.   

 Рата главнице за 2023. год.  4.999.350 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна 

по траншама 

  

2.10 EIB - ЈП „Путеви Србије” - 

Рехабилитација моста Газела 

 17.766.667 2.085.248.794 

 Први датум отплате главнице 17.08.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 17.02.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.200.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.11 EIB - ЈП „Путеви Србије” - 

Рехабилитација путева и мостова Б2 

 18.800.000 2.206.529.680 

 Први датум отплате главнице 16.02.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 16.02.2033.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.200.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.12 EIB - ЈП „Путеви Србије” - 

Обилазница око Београда 

 51.775.000 6.076.759.265 

 Први датум отплате главнице 16.08.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 16.08.2044.   

 Рата главнице за 2023. год. 2.200.000 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама    

2.13 EIB - АД „Електромрежа Србије”: 

Пројекат унапређења електромреже  

 15.808.390 1.855.408.657 

 Први датум отплате главнице 15.04.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 17.04.2034.   
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 Рата главнице за 2023. год. 1.463.075 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.14 EIB - ЈП „Путеви Србије” - 

Обилазница око Београда Б 

 36.222.222 4.251.351.514 

 Први датум отплате главнице 16.02.2019.   

 Последњи датум отплате главнице 16.02.2043.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.388.889 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2.15 EIB - Град Београд - Мост на Сави А  49.021.191 5.753.548.504 

 Први датум отплате главнице 15.10.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2037.   

 Рата главнице за 2023. год. 3.414.634 EUR   

 Каматна стопа фиксна/варијабилна 

по траншама 

  

2.16 EIB - Град Београд - Мост на Сави Б  70.054.608 8.222.211.212 

 Први датум отплате главнице 17.04.2017.   

 Последњи датум отплате главнице 15.04.2042.   

 Рата главнице за 2023. год. 4.278.522 EUR   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

2 Укупно  467.728.194 54.896.603.325 

 KfW    

3.1 KfW - ЈП „Електропривреда Србије” 

- Мере еколошке заштите у 

термоелектранама на лигнит 

 322.734 37.878.858 

 Први датум отплате главнице 30.06.2013.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2022.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 1,00%   

3.2 KfW - ЈП „Електропривреда Србије” 

- Ревитализација ХЕ Зворник 

 25.468.170 2.989.163.412 

 Први датум отплате главнице 30.12.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 30.06.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.000.000 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа - 0,50%   

3.3 KfW - ЈП „Електропривреда Србије” 

- Пројекат енергетске ефикасности 

путем еколошког управљања 

квалитетом угља у РБ Колубара 

 24.999.933 2.934.207.141 

 Први датум отплате главнице 30.12.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 10.000.004 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 1,15%   

3.4 KfW - АД „Електромрежа Србије” - 

Регионални програм за енергетску 

ефикасност у преносном систему 

 10.953.841 1.285.637.034 

 Први датум отплате главнице 30.12.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 30.06.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.477.025 EUR   

 Каматна стопа 0,80%   
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3.5 KfW - ЈП „Електропривреда Србије” 

- Пројекат обновљиви извори 

енергије - Ветропарк Костолац 

 26.495.720 3.109.765.515 

 Први датум отплате главнице 30.12.2021.   

 Последњи датум отплате главнице 30.12.2034.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа 0,85%   

3.6 KfW - АД „Електромрежа Србије” - 

Регионални програм за енергетску 

ефикасност у преносном систему II 

 0 0 

 Први датум отплате главнице 15.11.2025.   

 Последњи датум отплате главнице 15.11.2035.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 EUR   

 Каматна стопа KfW стопа + 0,45%   

3 Укупно  88.240.398 10.356.651.960 

 ЕУРОФИМА    

4.1 Еурофима 2771 - AД „Железнице 

Србије” 

 15.404.547 1.808.010.153 

 Први датум отплате главнице 11.08.2020.   

 Последњи датум отплате главнице 07.10.2022.   

 Рата главнице за 2023. год. 0 CHF   

 Каматна стопа фиксна по траншама   

4 Укупно  15.404.547 1.808.010.153 

 Остали кредитори    

5.1 Влада Пољске - ЈП 

„Електропривреда Србије” - Обнова 

електропривреде Србије 

 1.347.729 158.181.014 

 Први датум отплате главнице 15.12.2005.   

 Последњи датум отплате главнице 15.06.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 762.709 USD   

 Каматна стопа 0,75%   

5.2 IDA-4090-YF - JП „Електропривреда 

Србије” - Програм енергетске 

заједнице Југоисточне Европе - 

Пројекат за Србију 

 4.596.687 539.506.727 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 1.179.885 SDR   

 Каматна стопа 0,75 % трошкови 

сервисирања 

  

5.3 IDA-4090-YF - АД „Електромрежа 

Србије” - Програм енергетске 

заједнице Југоисточне Европе - 

Пројекат за Србију 

 575.213 67.511.931 

 Први датум отплате главнице 15.09.2015.   

 Последњи датум отплате главнице 15.03.2025.   

 Рата главнице за 2023. год. 147.647 SDR   

 Каматна стопа 0,75% трошкови 

сервисирања 
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5.4 Давање гаранције Републике Србије  

за обавезе ЈП „Југоимпорт” - СДПР 

по основу извозног посла са 

Министарством одбране НДР Алжир 

 9.747.847 1.144.091.133 

 Први датум отплате главнице -   

 Последњи датум отплате главнице -   

 Рата главнице за 2023. год. -   

 Каматна стопа -   

5.5 JICA - ЈП „Електропривреда 

Србије” - Пројекат за изградњу 

постројења за одсумпоравање за ТЕ 

„Никола Тесла” 

 154.521.250 18.135.942.751 

 Први датум отплате главнице 20.11.2016.   

 Последњи датум отплате главнице 20.11.2026.   

 Рата главнице за 2023. год. 6.129.172.288 JPY   

 Каматна стопа 0,60% и 0,01%   

5.6 Кувајтски фонд за арапски 

економски развој - AД „Железнице 

Србије” - Пројекат железничка 

станица Београд центар 

 20.540.764 2.410.840.665 

 Први датум отплате главнице 01.02.2018.   

 Последњи датум отплате главнице 01.08.2031.   

 Рата главнице за 2023. год. 714.000 KWD   

 Каматна стопа 3,00 % + 0,50% 

административни 

трошкови 

  

5.7 Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 

- ЈП „Србијагас” 

 20.000.000 2.347.372.000 

 Први датум отплате главнице 01.09.2022.   

 Последњи датум отплате главнице 01.03.2024.   

 Рата главнице за 2023. год. 11.428.571 EUR   

 Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,71%   

5 Укупно  211.329.490 24.803.446.221 

 
УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ 

- СПОЉНИ ДУГ 
 1.134.974.623 133.210.382.477 

 
УКУПНО ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ 

(спољни + унутрашњи) 
 1.654.663.872 194.205.582.064 

 
УКУПНО УНУТРАШЊИ ДУГ 

(директне + индиректне обавезе)  
 11.585.964.095 1.359.828.385.332 

 
УКУПНО СПОЉНИ ДУГ (директне 

+ индиректне обавезе)  
 20.658.829.427 2.424.697.887.283 

 УКУПНО СТАЊЕ ДУГА  32.244.793.522 3.784.526.272.615 

* Према Уговору о новацији 
** После реализоване swap трансакције приказано у EUR”. 
 

 

 

Члан 4. 

Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру 

Инструмента за претприступну помоћ Европске уније у 2023. години утврђена су у 

Посебном делу овог закона и односе се на следеће пројекте: 
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

ИПА 2010 прва 

компонента 

ИПА 2010 - 

Подршка 

општинама у 

Републици Србији у 

припреми и 

спровођењу 

инфраструктурних 

пројеката (МИСП 

2010) 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

672.000   

ИПА 2010 прва 

компонента 

укупно 

    

672.000   

ИПА 2013 ИПА 2013 - Сектор 

саобраћаја 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ВОДНЕ ПУТЕВЕ 93.843.000 38.109.000 

ИПА 2013 - 

Подршка европским 

интеграцијама и 

припрема пројеката 

за 2014 - 2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 13.056.000 130.573.000 

ИПА 2013 - 

Друштвени развој 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.656.000 9.380.000 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА 

2.454.000 22.078.000 

ИПА 2013 - 

Друштвени развој 2 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА 

2.384.000 21.456.000 

ИПА 2013 

укупно 

    
113.393.000 221.596.000 

ИПА 2014 ИПА 2014 - Сектор 

унутрашњих 

послова 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 
  18.000.000 

ИПА 2014 - 

Реформа јавне 

управе 

МИНИСТАРСТВО 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

  32.347.000 

ИПА 2014 - Сектор 

подршке 

запошљавању 

младих и активној 

инклузији 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА 

3.843.000 34.580.000 
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

МИНИСТАРСТВО 

ТУРИЗМА И 

ОМЛАДИНЕ 
2.639.000 23.747.000 

ИПА 2014 - Сектор 

целоживотног 

учења 

МИНИСТАРСТВО 

СПОРТА 632.000 3.992.000 

ИПА 2014 - Помоћ 

приступању ЕУ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 
11.260.000 113.000.000 

ИПА 2014 

укупно 

    
18.374.000 225.666.000 

ИПА 

прекогранична 

сарадња 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Бугарска - 

Србија - техничка 

помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 16.222.000 17.650.000 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Румунија - 

Србија - техничка 

помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 23.471.000 22.550.000 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Мађарска - 

Србија - техничка 

помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 15.281.000 7.250.000 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Хрватска - 

Србија - техничка 

помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 13.390.000 14.260.000 

Транснационални 

програм Дунав - 

техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 
19.062.000 9.120.000 

Јадранско Јонски 

транснационални 

програм - техничка 

помоћ  

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 19.040.000 7.620.000 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Мађарска- 

Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ФИНАНСИЈА 
0 10.070.000 

Транснационални 

програм Дунав 

2014-2020 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

6.000.000   
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Србија - 

Црна Гора и Србија 

- Босна и 

Херцеговина - 

техничка помоћ 

2014-2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 

6.607.000 43.510.000 

ИПА програм 

прекограничне 

сарадње Србија - 

Македонија - 

техничка помоћ 

2016-2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 
1.021.000 10.352.000 

ИПА прекогранична 

сарадња - Фокална 

тачка - подршка 

управљању 

макрорегионалне 

стратегије за 

Јадранско-јонски 

регион 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 

15.110.000 10.560.000 

ИПА - Сигурније 

прекогранично 

подручје кроз 

унапређено 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама и 

заједничке обуке 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 

24.126.000 58.140.000 

ИПА Сигурнија 

клима у румунско - 

српском 

прекограничном 

подручју 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 4.222.000 46.774.000 

ИПА прекогранична 

сарадња - Припрема 

становништва за 

акције у случају 

катастрофе и 

побољшање 

капацитета стучних 

тимова за реаговање 

у ванредним 

ситуацијама у 

прекограничном 

бугарско-српском 

региону 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 

29.844.000 45.901.000 

ИПА 2017 - 

Изградња гасног 

интерконектора 

Србија-Бугарска 

МИНИСТАРСТВО 

РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 2.220.780.000 3.003.024.000 
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

Програм „Intereg” 

IPA Румунија - 

Србија 2021-2027 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 21.000.000   

ИПА 

прекогранична 

сарадња укупно 

    

2.435.176.000 3.306.781.000 

ИПА чланарине ИПА Подршка за 

учешће у 

програмима ЕУ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЉУДСКА И 

МАЊИНСКА ПРАВА 

И ДРУШТВЕНИ 

ДИЈАЛОГ 

1.000   

МИНИСТАРСТВО 

КУЛТУРЕ 87.000.000   

МИНИСТАРСТВО 

НАУКЕ, 

ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА И 

ИНОВАЦИЈА 

3.000.000.000   

ПОРЕСКА УПРАВА 11.000.000 10.000.000 

УПРАВА ЦАРИНА 12.000.000 15.990.000 

ИПА чланарине 

укупно 

    
3.110.001.000 25.990.000 

ИПА 2015 ИПА 2015 

Саобраћај 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.339.582.000 3.876.039.000 

ИПА 2015 

укупно 

    
1.339.582.000 3.876.039.000 

ИПА 2016 ИПА 2016 - 

Подршка у форми 

твининг пројекта 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊЕ И 

СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
  20.888.000 

ИПА 2016 - 

неалоцирана 

средства 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 

  12.000.000 

ИПА 2016 

укупно 

    
  32.888.000 

ИПА 2017 ИПА 2017 - Сектор 

заштите животне 

средине 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
349.807.000 745.541.000 

РЕПУБЛИЧКА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 820.874.000 616.721.000 

ИПА 2017 - 

Подршка европским 

интеграцијама 

МИНИСТАРСТВО 

РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 
  72.000.000 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 
  116.729.000 

ИПА 2017 -  

Евалуација ИПА II 

помоћи и 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ 
  56.844.000 
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

Националног 

програма ИПА 

ТАИБ 2013 

(неалоцирана 

средства) 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 

ПЛАЋАЊА 

  35.572.000 

ИПА 2017 

укупно 

    
1.170.681.000 1.643.407.000 

ИПА 2018 ИПА 2018 - 

Национални 

програм 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКУ 523.000.000 609.298.000 

ИПА 2018 - 

Конкурентност 

МИНИСТАРСТВО 

НАУКЕ, 

ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА И 

ИНОВАЦИЈА 

154.966.000 464.897.000 

ИПА 2018 - Сектор 

заштите животне 

средине 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
808.950.000 2.226.917.000 

ИПА 2018 - 

Подршка 

унапређењу 

капацитета 

релевантних 

институција у 

„SoHo” систему 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 

81.277.000 182.074.000 

ИПА 2018 - 

Демократија и 

управљање 

МИНИСТАРСТВО 

ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

  6.553.000 

МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ 

  117.900.000 

ИПА 2018 - Јачање 

заштите потрошача 

у Републици Србији 

као одговор на нове 

изазове на тржишту 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊЕ И 

СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 3.000.000 54.675.000 

ИПА 2018 

укупно 

    
1.571.193.000 3.662.314.000 

ИПА 2019 Јачање 

професионалних 

капацитета 

државних 

службеника на 

положају 

НАЦИОНАЛНА 

АКАДЕМИЈА ЗА 

ЈАВНУ УПРАВУ 
13.512.000 57.048.000 

ИПА 2019 - 

Конкурентност и 

иновације 

МИНИСТАРСТВО 

НАУКЕ, 

ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА И 

ИНОВАЦИЈА 

323.226.000 517.162.000 

ИПА 2019 

укупно 

    
336.738.000 574.210.000 
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ИПА година Назив пројекта Назив корисника 
суфинансирање/ 

предфинансирање 

Средства 

Европске уније 

ИПА 2020 ИПА 2020 - 

Подршка 

спровођењу мера 

активне политике 

запошљавања 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА 

87.750.000 270.000.000 

ИПА 2020 - 

Модернизација 

система социјалне 

заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, 

БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА 

ПИТАЊА 

  537.750.000 

ИПА 2020 - 

Демократија и 

управљање 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

34.591.000 58.804.000 

МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА 
  85.793.000 

УПРАВА ЦАРИНА 14.400.000 249.600.000 

ИПА 2020 - 

Образовање, 

запошљавање и 

социјалне политике 

МИНИСТАРСТВО 

ЗДРАВЉА 
21.600.000 122.400.000 

МИНИСТАРСТВО 

ПРОСВЕТЕ   114.000.000 

ИПА 2020 - 

Животна средина и 

клима 

МИНИСТАРСТВО 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
  730.560.000 

ИПА 2020 II део - 

Подршка ЕУ 

интеграцијама - 

Неалоцирана 

средства 

МИНИСТАРСТВО ЗА 

ЕВРОПСКЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ   78.192.000 

ИПА 2020-Подршка 

ЕУ интеграцијама-

неалоцирана 

средства 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

  38.400.000 

ИПА 2020 - I део 

Демократија и 

управљање 

МИНИСТАРСТВО 

РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 
  93.600.000 

ИПА 2020 

укупно 

    
158.341.000 2.379.099.000 

укупно     10.254.151.000 15.947.990.000 

 

 

Члан 5. 

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и 

наредне две буџетске године: 
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Назив пројекта 2023 2024 2025 

15   МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

1407 5007 Подизање капацитета Сектора за 
ванредне ситуације набавком возила 
различите намене 

1.613.619.000 1.299.994.000 4.805.000 

5008 Подизање капацитета СВС-а кроз 
стварање услова за адекватан смештај, 
изградњом нових објеката као и 
реконструкцијом, санацијом и 
адаптацијом постојећих у периоду од 
2022. до 2024. године 

569.000.000 275.000.000   

1408 5008 Повећање информатичких капацитета за 
обављање пословних процеса у 
Министарству унутрашњих послова - 
фаза II 

50.000.000 70.000.000   

5010 Изградња центра за информациону 
безбедност 

320.000.000     

5011 Набавка наоружања, оружне опреме, 
техничке, комуникационе и заштитне 
опреме за потребе организационих 
јединица Министарства унутрашњих 
послова 

200.000.000 500.000.000   

5012 Изградња, реконструкција и санација 
објеката ради унапређења капацитета за 
реализацију обука у наставном центру 
„Макишˮ 

800.000.000 640.000.000   

5013 Надоградња и проширење система IP 
телефоније у Министарству унутрашњих 
послова 

100.000.000 232.000.000   

5014 Проширење система еЛТЕ у Републици 
Србији 

705.000.000 795.000.000   

5015 Јачање информатичко-комуникационих и 
аналитичких капацитета Управе 
криминалистичке полиције 

425.000.000 425.070.000   

5016 Подизање оперативних капацитета 
посебних и специјалне јединице 
Министарства унутрашњих послова - 
фаза II 

300.000.000 1.200.000.000   

5017 Унапређење информационе безбедности 
и Дата центра МУП 

145.000.000 145.000.000   

5019 Унапређење капацитета за реализацију 
обука у Центру за полицијску обуку 

150.000.000 399.511.000   

1409 5014 Набавка опреме за потребе 
организационих јединица Дирекције 
полиције 

534.230.000     

5016 Изградња, реконструкција и адаптација 
објеката организационих јединица 
Дирекције полиције 

467.080.000     

5018 Изградња, реконструкција и проширење 
комплекса Хеликоптерске јединице 

855.600.000     

5019 Набавка, ремонт и модернизација возила 
за потребе организационих јединица 
Министарства унутрашњих послова 

668.878.000 250.000.000   

5020 Опремање и реконструкција објеката 
Сектора унутрашње контроле у циљу 
подизања капацитета за превенцију и 
сузбијање корупције у Министарству 
унутрашњих послова 

40.000.000 30.000.000   

5021 Изградња, реконструкција и адаптација 
објеката за потребе организационих 
јединица Министарства унутрашњих 
послова 

415.000.000 200.000.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

    
8.358.407.000 6.461.575.000 4.805.000 

16   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 0702 5073 Изградња Националног фудбалског 
стадиона са пратећим садржајима 

7.691.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 

2301 5014 Регистар запослених 1.269.754.000 1.161.000.000   

5015 Интегрисани комуникациони систем 69.000.000     

5016 Информациони систем - ПИМИС 123.000.000     

5017 Централизована платформа за 
електронске фактуре правних лица и 
предузетника 

2.612.151.000 58.000.000   
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5018 Документ менаџмент систем 18.000.000 18.000.000   

5020 Надоградња система за консолидацију 
података и пословно извештавање 

372.000.000 365.000.000   

5021 Реконструкција и адаптација 
непокретности Министарства финансија 

839.100.000     

5022 Надоградња система за управљање 
средствима претприступне помоћи ЕУ 

98.500.000     

5028 Информациони систем Е - акцизе 840.000.000 420.000.000   

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА     13.932.505.000 9.022.000.000 7.000.000.000 

16.1 УПРАВА ЦАРИНА 2303 5001 Изградња граничног прелаза Гостун 3.000.000     

5008 Изградња комплекса царинске испоставе 
при ГП Градина 

168.200.000     

5013 Обезбеђење развоја јединственог 
информационог система царинске 
службе 

40.000.000 69.600.000   

УПРАВА ЦАРИНА     211.200.000 69.600.000   

16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 2301 5002 Проширење и технолошко унапређење 
капацитета у циљу ефикаснијег 
пословања 

353.002.000 379.500.000   

5005 Унапређење аутоматизације пословних 
процеса 

192.001.000 68.000.000   

5008 Резервна и „бекап” локација 222.902.000 90.000.000   

5019 Јединствени информациони систем за 
буџетско рачуноводство 

437.000.000 437.000.000   

5023 Систем јавних финансија - ЈАФИН 586.800.000     

5025 Платформа за сервисно оријентисану 
архитектуру - СОА 

14.000.000     

5026 Обједињени рачуноводствени 
информациони систем корисника 
буџетских средстава - ОРИС 

72.000.000     

5027 Портал за администрацију корисничких 
налога (IAM&SSO) 

24.000.000 24.000.000   

5029 Заштита система од сајбер напада 40.000.000 52.000.000 52.000.000 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР     1.941.705.000 1.050.500.000 52.000.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА     16.085.410.000 10.142.100.000 7.052.000.000 

17   МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ 
ПОСЛОВА 

0301 5001 Реконструкција фасаде објекта МСП 
55.132.000 55.132.000 55.132.000 

17.1 ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

0302 5004 Прибављање објеката у својину 
Републике Србије за потребе ДКП-а 

200.424.000 200.424.000 200.424.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА     255.556.000 255.556.000 255.556.000 

19   МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 1703 5007 Возила и опрема 1.800.000.000     

5008 Опремање НВО по трипартитном 
споразуму 

6.662.229.000 4.295.443.000 1.173.300.000 

5009 Транспортна и војнополицијска средства 
Војске Србије 

390.000.000 490.000.000   

5010 Опремање ВМА медицинском опремом 690.000.000 700.000.000   

5011 Изградња, реконструкција и капитално 
одржавање објеката за смештај НВО и 
особља МО и ВС 

700.000.000 800.000.000   

5012 Информатичка и телекомуникациона 
опрема МО и ВС 

500.000.000 500.000.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ     10.742.229.000 6.785.443.000 1.173.300.000 

20   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

0608 5001 Партнерство за локални развој 
384.884.000 77.323.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

    
384.884.000 77.323.000   

22   МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

0702 5008 Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-
Рума 

10.633.000.000 9.900.000.000 3.300.000.000 
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САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5011 Израда Генералног пројекта робно-
транспортног центра и Студије 
оправданости, Идејног и Главног 
пројекта контејнерског терминала у 
Макишу 

25.000.000     

5013 Израда Идејног решења и Главног 
пројекта измештања пута Београд-
Сремчица у Железнику 

3.000.000     

5015 Пројекат мађарско - српске железнице 25.036.497.000 28.171.674.000 15.027.427.000 

5017 Извођење дела радова на изградњи 
аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија-
петља Суботица Југ 

28.161.000     

5019 Изградња београдске обилазнице на 
аутопуту E-70/E-75, деоница: Мост преко 
реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток 
(сектори 4, 5 и 6) 

11.200.000.000 2.800.000.000   

5023 Рехабилитација путева и унапређење 
безбедности саобраћаја 

1.014.240.000 1.074.148.000 583.280.000 

5027 Реконструкција железничке пруге Ниш - 
Димитровград 

4.400.000.000 10.600.000.000 2.456.947.000 

5029 Реконструкција старог моста на 
граничном прелазу Љубовија - Братунац  

120.000.000     

5030 Реконструкција моста на граничном 
прелазу - Каракај (Зворник) 

5.000.000     

5032 Реконструкција моста на граничном 
прелазу - Шепак 

5.000.000     

5033 Реконструкција моста на граничном 
прелазу - Скелани (Бајина Башта) 

15.000.000     

5034 Изградња аутопута Е-763, деоница: 
Прељина - Пожега 

19.384.000.000 21.336.000.000   

5035 Изградња аутопута Е-761, деоница: 
Појате - Прељина 

50.617.534.000 42.385.088.000 20.030.963.000 

5038 Адаптација бродске преводнице у 
саставу ХЕПС „Ђердап 1” 

2.360.000     

5039 Имплементација система хидро-метео 
станица и система надзора клиренса 
мостова 

88.339.000 198.240.000 131.028.000 

5040 Успостављање VTS и VHF радио-
телефонског система на унутрашњим 
водним путевима Републике Србије 

413.826.000     

5042 Вађење потонуле немачке флоте из 
Другог светског рата 

1.284.233.000 1.284.233.000 357.933.000 

5043 Изградња аутопута Е-761 Београд-
Сарајево 

8.973.200.000 9.289.214.000 2.933.608.000 

5045 Изградња саобраћајнице Рума - Шабац - 
Лозница 

13.352.000.000 16.759.000.000 7.474.000.000 

5046 Реализација пројеката железничке 
инфраструктуре 

1.000.000 1.052.700.000 1.127.926.000 

5048 Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови 
Београд-Сурчин 

3.200.000.000     

5050 Изградња аутопута Ниш-Мердаре, 
деоница: Ниш-Плочник 

3.478.183.000 4.016.148.000 2.676.264.000 

5051 Хидротехнички и багерски радови на 
критичним секторима за пловидбу на 
реци Сави 

292.994.000 434.830.000 173.696.000 

5052 Изградња постројења за пречишћавање 
воде за пиће у Кикинди 

400.000.000 120.000.000   

5054 Унапређење услова за превођење 
бродова у оквиру бране на Тиси код 
Новог Бечеја 

49.968.000 2.147.600.000 2.631.400.000 

5055 Изградња нове Луке у Београду 151.735.000 2.442.600.000 4.265.700.000 

5056 Проширење капацитета Луке Сремска 
Митровица 

1.259.058.000 2.155.860.000 2.155.860.000 

5057 Проширење капацитета Луке Богојево 1.947.000.000 1.947.000.000 1.185.900.000 

5058 Проширење капацитета Луке Прахово 1.504.500.000 1.504.500.000   

5059 Адаптација бродске преводнице у 
саставу ХЕПС „Ђердап 2” 

1.989.506.000 1.047.521.000 20.468.000 

5061 Реконструкција и доградња граничног 
прелаза Хоргош 

1.455.000.000 20.000.000   
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5062 Изградња аутопута, деоница: Београд - 
Зрењанин 

1.000.000 1.000.000 4.200.000.000 

5064 Изградња новог моста преко реке Саве у 
Београду 

4.475.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 

5066 Изградња брзе саобраћајнице, деоница: 
Иверак-Лајковац 

5.430.000.000     

5067 Изградња моста - обилазнице око Новог 
Сада са приступним саобраћајницама 

1.800.000.000 3.270.000.000   

5069 Пројекат изградње обилазница и тунела  2.490.000.000 12.552.744.000 5.666.392.000 

5070 Пројекат изградње комуналне 
(канализационе) инфраструктуре и 
инфраструктуре за одлагање комуналног 
чврстог отпада у Републици Србији 

13.310.233.000 18.880.348.000 17.175.159.000 

5071 Пројекат сакупљања и пречишћавања 
отпадних вода Централног 
канализационог система Града Београда 

6.951.000 1.698.000 8.283.000 

5074 Изградња северне обилазнице око 
Крагујевца 

1.000.000 4.000.000.000   

5076 Брза саобраћајница Е-75, петља 
Пожаревац - Голубац 

9.360.000.000 9.519.000.000 10.225.000.000 

5077 Изградња центра за обуку чланова 
посаде бродова 

475.941.000 978.515.000 978.515.000 

5078 Модернизација железничког сектора у 
Србији 

540.075.000 1.294.901.000 992.967.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

    
200.219.534.000 213.784.562.000 108.378.716.000 

23   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1602 5006 Набавка неопходне опреме за 
функционисање правосудних органа 

350.000.000 104.052.000 131.292.000 

5009 Решавање смештајно-техничких услова 
правосудних органа у Нишу 

500.000.000 250.000.000   

5010 Унапређење смештајно-техничких услова 
рада правосудних органа 

125.000.000 80.000.000 100.000.000 

5030 Реконструкција зграде трећег основног 
суда у Београду 

210.000.000 400.000.000 440.000.000 

5032 Реконструкција и адаптација објекта 
Привредног суда у Сомбору 

50.000.000 155.000.000   

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ     1.235.000.000 989.052.000 671.292.000 

23.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

1607 5001 Израда пројектно-техничких 
документација за нове објекте и објекте 
које треба реконструисати 

61.200.000 75.000.000 85.000.000 

5003 Адаптација притвореничких блокова у 
Окружном затвору Београд 

107.500.000 151.500.000 59.000.000 

5006 Изградња новог затвора у Крагујевцу 110.000.000     

5008 Реконструкција смештајних капацитета 
по заводима у оквиру Управе за 
извршење кривичних санкција 

88.400.000 60.000.000 70.000.000 

5009 КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и 
рeкoнструкциja oбjeкaтa 

210.000.000 162.000.000 94.000.000 

5010 Изградња и реконструкција смештајних 
капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела 

51.000.000 338.000.000 338.000.000 

5011 Радови на реконструкцији и изградњи 
објеката у оквиру КПЗ у Сремској 
Митровици 

  50.000.000 105.000.000 

5014 Изградња смештајних капацитета 
затвореног типа 

33.000.000 52.000.000 156.000.000 

5015 Изградња и опремање новог затвора у 
Крушевцу 

40.000.000 460.000.000 1.260.000.000 

5016 Изградња и опремање новог павиљона у 
Сремској Митровици 

97.000.000 97.000.000 93.000.000 

5017 Изградња и опремање новог затвора у 
Суботици 

45.000.000 30.000.000 199.000.000 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 
САНКЦИЈА 

    843.100.000 1.475.500.000 2.459.000.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ     2.078.100.000 2.464.552.000 3.130.292.000 

24 24.3 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ВОДЕ 

0401 5001 Изградња система за наводњавање - 
прва фаза 

214.000.000 128.000.000 64.000.000 

5003 Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил 
„СВРАЧКОВО” Ариље 

575.515.000 700.409.000 700.409.000 
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РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ     789.515.000 828.409.000 764.409.000 

24.5 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ 
РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ 

0109 5003 Унапређење енергетске ефикасности 
лабораторије 

1.987.000 1.987.000 1.987.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

    
791.502.000 830.396.000 766.396.000 

25   МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

0406 5003 Набавка опреме за сакупљање и 
рециклажу 

500.000.000 500.000.000 500.000.000 

5004 Изградња система за постројење за 
пречишћавање отпадних вода у Зубином 
Потоку 

250.000.000     

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

    
750.000.000 500.000.000 500.000.000 

26   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 2001 5002 Изградња образовно-научних центара 455.360.000 455.360.000 455.360.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ     455.360.000 455.360.000 455.360.000 

27   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 1807 5001 Реконструкција Универзитетског 
клиничког центра Србије, Београд 

175.000.000     

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА     175.000.000     

28 28.1 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ 
ЕНЕРГЕНАТА 

2403 5001 Изградња резервоара у складишту 
деривата нафте у Смедереву 

599.700.000     

УКУПНО МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

    
599.700.000     

29 29.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 1202 5004 Истраживање, заштита и презентација 
археолошког налазишта Бело брдо у 
Винчи 

271.000.000     

5006 Конзервација, рестаурација и 
презентација археолошког налазишта 
„Царичин град” у општини Лебане 

56.436.000 142.320.000 166.650.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ     327.436.000 142.320.000 166.650.000 

30   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

0902 5001 Израда и имплементација 
информационог система за подршку 
пословним процесима у спровођењу 
социјалне заштите - СОЗИС 

678.000.000 218.400.000   

5002 Регистар Социјална карта 60.000.000 60.000.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

    
738.000.000 278.400.000   

37   МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И 
ОМЛАДИНЕ 

1507 5002 Унапређење инфраструктуре у области 
наутичког туризма 

223.740.000 72.000.000   

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И 
ОМЛАДИНЕ 

    
223.740.000 72.000.000   

38   МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

0703 5004 Дигитализација туристичке понуде 
Србије 309.942.000 80.176.000 80.176.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

    
309.942.000 80.176.000 80.176.000 

39   МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА 
УЛАГАЊА 

1511 5001 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области здравства 

9.166.695.000 8.000.000.000 7.700.000.000 

5002 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области просвете и науке 

2.188.166.000 3.200.000.000 3.500.000.000 

5003 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области спортске 
инфраструктуре 

5.087.467.000 4.700.000.000 4.500.000.000 

5004 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области социјалне заштите 

1.258.074.000 1.100.000.000 1.200.000.000 

5005 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области културе 

661.290.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

5006 Обнова и изградња објеката јавне 
намене у области локалне комуналне 
инфраструктуре 

1.463.963.000 1.000.000.000 1.100.000.000 

УКУПНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА     19.825.655.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

40   БЕЗБЕДНОСНО - 
ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

1405 5001 Капитални пројекти Безбедносно-
информативне агенције 

456.000.000 416.000.000 416.000.000 

УКУПНО БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА 
АГЕНЦИЈА 

    
456.000.000 416.000.000 416.000.000 

44   РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

0108 5001 Модернизација мреже метеоролошких 
радара Републике Србије 

156.000.000     
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ЗАВОД 5002 Изградња, опремање објеката радарских 
центара Ваљево, Ужице, Петровац, 
Бешњаја, Крушевац 

49.000.000 26.000.000   

УКУПНО РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

    
205.000.000 26.000.000   

47   РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

0605 5004 Изградња ГП Кусјак 107.000.000 112.000.000   

5005 Изградња ГП Нештин 107.000.000 112.000.000   

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

    
214.000.000 224.000.000   

59   УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

0606 5010 Реконструкција и доградња 
угоститељско-резиденцијалног објекта 
„Клуб посланикаˮ 

321.000.000     

УКУПНО УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

    
321.000.000     

61   РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

2401 5002 Складиште нафтних деривата 
„Смедерево” у Смедереву 

450.000.000     

5003 Набавка робних резерви 2.600.000.000     

УКУПНО РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ 

    
3.050.000.000     

65   КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ 
УПРАВУ 

0614 5001 Одржавање софтверских лиценци 1.748.000.000 1.340.000.000 1.340.000.000 

5002 Успостављање ЦЕРТ-а 170.000.000 205.000.000 205.000.000 

5003 Имплементација електронских регистара 
органа и организација јавне управе и 
људских ресурса у систему јавне управе 

989.330.000 800.000.000 1.428.000.000 

5004 Успостављање Дата центра за регистре, 
„Backup” центар и „Disaster Recovery” 

173.033.000 365.958.000 471.272.000 

5005 Имплементација „Oracle” технологије 720.000.000 720.000.000 720.000.000 

5006 Изградња Дата центра у Крагујевцу 1.332.800.000 700.000.000 1.300.000.000 

5007 Унапређење услуга електронске управе 126.507.000 88.302.000 16.568.000 

5009 Интегрални „CRM”, „TICKETING” и 
мултиканални комуникациони систем 

235.200.000     

5010 Софтверско решење за обраду и чување 
електронских фактура 

96.000.000 96.000.000 96.000.000 

5013 VM WARE лиценце   432.000.000 432.000.000 

5014 Јединствена информациона 
комуникациона мрежа е Управе 

446.000.000 400.000.000   

5015 SMART CITY 155.000.000 750.000.000 750.000.000 

5016 ИБМ лиценце 290.000.000 290.000.000 290.000.000 

5018 Креативно 
иновативни/мултифункционални центар 
„Ложионица” 

1.850.000.000 3.250.000.000 2.400.000.000 

УКУПНО КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

    
8.331.870.000 9.437.260.000 9.448.840.000 

УКУПНО     274.898.325.000 272.433.023.000 151.828.091.000 

 
 

Члан 6. 

У оквиру Раздела 21 - Министарство привреде, Програм 1510 - Привлачење 

инвестиција, Функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по 

питању рада, Програмска активност/Пројекат 0003 - Улагања од посебног значаја, 

планирана су средства за измирење обавеза по уговорима ради подстицања инвестиција у 

привреди, и то: 

- у 2023. години у износу до 23.000.000.000 динара; 

- у 2024. години у износу до 23.000.000.000 динара; 

- у 2025. години у износу до 23.000.000.000 динара. 
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У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 1. овог члана извршавају се 

преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се 

преузимати у наведеним годинама, у складу са законом који уређује улагања и законом 

који уређује опште услове и поступак контроле државне помоћи, које доспевају на 

плаћање у тим годинама. 

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ 

тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2023. години. 

У оквиру Раздела 24 - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Глава 24.6 - Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 - Подстицаји у пољопривреди и 

руралном развоју, Функција 420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска 

активност/Пројекат 4005 - ИПАРД, планирана су средства за измирење обавеза за 

подстицаје у пољопривреди и руралном развоју из ИПАРД 2 програма, и то: 

- у 2023. години у износу до 6.294.000.000 динара; 

- у 2024. години у износу до 6.294.000.000 динара; 

- у 2025. години у износу до 6.294.000.000 динара. 

У оквиру опредељених износа средстaва у ставу 4. овог члана извршавају се 

преузете, а неизмирене обавезе из претходних година, укључујући и обавезе које ће се 

преузимати у наведеним годинама, у складу са Законом 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) („Службени гласник РС - Међународни уговори”, број 

19/14), секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије о 

механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном 

развоју (ИПАРД), као и законом који уређује пољопривреду и рурални развој, које 

доспевају на плаћање у тим годинама. 

Уколико се обавезе преузимају и по истеку три фискалне године, укупан износ 

тих обавеза за сваку годину не може бити већи од износа опредељеног у 2023. години. 

 

 

Члан 7. 

Буџету Аутономне покрајинe Војводине припада: 

- део прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од 18,0% 

од износа оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине; 

- део прихода од пореза на добит правних лица, у висини од 42,7% од износа 

оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Буџету Аутономне покрајине Војводине обезбеђују се трансфери из буџета 

Републике Србије, и то:  

- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују 

надлежности  Аутономне покрајине Војводине; 

- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на 

територији Аутономне покрајине Војводине, у износима утврђеним  овим законом; 

- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на 

територији Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању 

локалне самоуправе; 
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 - наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада. 

 Средства за плате за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине 

Војводине из става 2. алинеја 2. овог члана исплаћују се у висини и по динамици коју 

утврђује Влада. 

 Буџет Аутономне покрајине Војводине исплаћује плате из става 2. алинеја 2. овог 

члана наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун. 

 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 
Члан 8. 

 Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу 

од 2.762.464.249.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се 

по корисницима и програмима и исказују у колони 8. 



Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

1 НАРОДНА СКУПШТИНА 2,853,101,000

Извори финансирања за раздео 1

01 Општи приходи и примања буџета 2,853,101,000

1.0 НАРОДНА СКУПШТИНА 925,899,000

Извори финансирања за главу 1.0

01 Општи приходи и примања буџета 925,899,000

2101 Политички систем 925,899,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

925,899,000

0001 Вршење посланичке функције 925,899,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 406,894,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 59,596,000

413 Накнаде у натури 12,000,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,500,000

417 Посланички додатак 153,227,000

422 Трошкови путовања 220,482,000

423 Услуге по уговору 64,200,000

1.1 НАРОДНА СКУПШТИНА - СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 1,927,202,000

Извори финансирања за главу 1.1

01 Општи приходи и примања буџета 1,927,202,000

2101 Политички систем 1,927,202,000

130 Опште услуге 1,927,202,000

0002 Подршка раду Републичке изборне комисије 64,325,000

413 Накнаде у натури 1,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 26,200,000

421 Стални трошкови 1,225,000

422 Трошкови путовања 2,150,000

423 Услуге по уговору 14,000,000

426 Материјал 600,000

462 Дотације међународним организацијама 350,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000

515 Нематеријална имовина 18,500,000

0003
Стручна и административно - техничка подршка раду посланика 1,862,877,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 548,586,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 83,111,000

413 Накнаде у натури 60,329,000

414 Социјална давања запосленима 7,430,000

415 Накнаде трошкова за запослене 21,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,270,000

421 Стални трошкови 130,000,000

422 Трошкови путовања 18,300,000

423 Услуге по уговору 313,350,000

424 Специјализоване услуге 5,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 120,000,000

426 Материјал 65,000,000

462 Дотације међународним организацијама 26,000,000
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Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 50,000,000

512 Машине и опрема 383,000,000

515 Нематеријална имовина 25,000,000

2 ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 199,719,000

Извори финансирања за раздео 2

01 Општи приходи и примања буџета 199,719,000

2101 Политички систем 199,719,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

199,719,000

0004
Обављање стручних и других послова у циљу остваривања 

функције председника Републике

199,719,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 100,870,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,288,000

413 Накнаде у натури 120,000

414 Социјална давања запосленима 1,670,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 700,000

421 Стални трошкови 3,700,000

422 Трошкови путовања 36,264,000

423 Услуге по уговору 34,007,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 3,000,000

512 Машине и опрема 1,000,000

3 ВЛАДА 15,235,193,000

Извори финансирања за раздео 3

01 Општи приходи и примања буџета 15,199,815,000

05 Донације од иностраних земаља 14,000,000

06 Донације од међународних организација 8,308,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 12,500,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 570,000

3.1 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 47,000,000

Извори финансирања за главу 3.1

01 Општи приходи и примања буџета 47,000,000

2102 Подршка раду Владе 47,000,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

47,000,000

0001
Стручни и оперативни послови Кабинета председника Владе 47,000,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 504,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 156,000

415 Накнаде трошкова за запослене 60,000

421 Стални трошкови 350,000

422 Трошкови путовања 6,900,000

423 Услуге по уговору 38,680,000

426 Материјал 350,000

3.2
КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА 

СПОЉНИХ ПОСЛОВА
49,177,000

Извори финансирања за главу 3.2

01 Општи приходи и примања буџета 49,177,000
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Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

2102 Подршка раду Владе 49,177,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

49,177,000

0029
Стручни и оперативни послови Кабинета првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова

49,177,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,880,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,500,000

413 Накнаде у натури 46,000

414 Социјална давања запосленима 170,000

415 Накнаде трошкова за запослене 380,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 600,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 20,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000

512 Машине и опрема 500,000

3.3
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА 

ФИНАНСИЈА
38,591,000

Извори финансирања за главу 3.3

01 Општи приходи и примања буџета 38,591,000

2102 Подршка раду Владе 38,591,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

38,591,000

0028
Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 

министра финансија

38,591,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,137,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,710,000

413 Накнаде у натури 46,000

414 Социјална давања запосленима 170,000

415 Накнаде трошкова за запослене 380,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 165,000

422 Трошкови путовања 2,180,000

423 Услуге по уговору 15,400,000

425 Текуће поправке и одржавање 30,000

426 Материјал 320,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 50,000

3.4
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА 

ОДБРАНЕ
41,036,000

Извори финансирања за главу 3.4

01 Општи приходи и примања буџета 41,036,000

2102 Подршка раду Владе 41,036,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

41,036,000

0025
Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 

министра одбране

41,036,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,282,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,704,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 50,000
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Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 1,000,000

422 Трошкови путовања 999,000

423 Услуге по уговору 16,000,000

424 Специјализоване услуге 249,000

425 Текуће поправке и одржавање 200,000

426 Материјал 1,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 1,000,000

3.5
КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА 

КУЛТУРЕ
43,595,000

Извори финансирања за главу 3.5

01 Општи приходи и примања буџета 43,595,000

2102 Подршка раду Владе 43,595,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

43,595,000

0026
Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 

министра културе

43,595,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,436,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,187,000

413 Накнаде у натури 80,000

414 Социјална давања запосленима 51,000

415 Накнаде трошкова за запослене 450,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 91,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 7,591,000

423 Услуге по уговору 16,538,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,190,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 430,000

3.6

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ 

ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
449,658,000

Извори финансирања за главу 3.6

01 Општи приходи и примања буџета 449,658,000

2102 Подршка раду Владе 449,658,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

449,658,000

0027

Стручни и оперативни послови Кабинета министра без портфеља 

задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на 

територији Републике Србије

56,909,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,331,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,081,000

413 Накнаде у натури 90,000

414 Социјална давања запосленима 445,000

415 Накнаде трошкова за запослене 756,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 101,000

421 Стални трошкови 620,000

422 Трошкови путовања 1,200,000

423 Услуге по уговору 27,434,000
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424 Специјализоване услуге 300,000

426 Материјал 2,050,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 500,000

4021
Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја 389,200,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 8,100,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

365,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000

4022
Израда мапе пута за достизање одрживог развоја неразвијених 

(девастираних) општина

3,549,000

422 Трошкови путовања 549,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

3.7 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 1,183,929,000

Извори финансирања за главу 3.7

01 Општи приходи и примања буџета 1,183,929,000

2102 Подршка раду Владе 1,183,929,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,183,929,000

0008
Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе 758,928,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 287,143,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 43,503,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 1,859,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,600,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,900,000

421 Стални трошкови 17,464,000

422 Трошкови путовања 76,000,000

423 Услуге по уговору 189,359,000

424 Специјализоване услуге 1,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000

426 Материјал 7,000,000

461 Донације страним владама 10,000,000

465 Остале дотације и трансфери

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

21,600,000

481 Дотације невладиним организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

21,600,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 850,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 550,000

512 Машине и опрема 50,000,000

515 Нематеријална имовина 20,000,000

4002 Контрибуција Републике Србије према УНДП Србија 290,000,000

462 Дотације међународним организацијама 290,000,000

4019 Организација догађаја од значаја за Републику Србију 60,000,000

423 Услуге по уговору 60,000,000

7067 Наградна игра „Узми рачун и победи” 75,000,000

423 Услуге по уговору 20,000,000
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482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 55,000,000

7078
Превенција и ублажавање последица насталих услед болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

1,000

423 Услуге по уговору 1,000

3.8 САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 23,101,000

Извори финансирања за главу 3.8

01 Општи приходи и примања буџета 23,101,000

1601 Борба против корупције 23,101,000

360
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 23,101,000

0001 Стручна подршка Влади у борби против корупције 23,101,000

421 Стални трошкови 550,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 21,921,000

426 Материјал 330,000

512 Машине и опрема 100,000

3.9 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 219,316,000

Извори финансирања за главу 3.9

01 Општи приходи и примања буџета 219,316,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 219,316,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

219,316,000

0001 Развој људских ресурса 15,712,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,705,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,622,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 285,000

423 Услуге по уговору 2,800,000

0002
Подршка развоју функције управљања људским ресурсима 169,483,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 49,614,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,517,000

414 Социјална давања запосленима 580,000

415 Накнаде трошкова за запослене 920,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000

423 Услуге по уговору 105,502,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000,000

0003 Администрација и управљање 34,121,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,685,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,983,000

413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 474,000

415 Накнаде трошкова за запослене 400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000

421 Стални трошкови 857,000

422 Трошкови путовања 720,000

423 Услуге по уговору 5,202,000

425 Текуће поправке и одржавање 650,000

426 Материјал 700,000

512 Машине и опрема 1,500,000

515 Нематеријална имовина 500,000
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3.10

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
364,697,000

Извори финансирања за главу 3.10

01 Општи приходи и примања буџета 350,697,000

05 Донације од иностраних земаља 14,000,000

1501 Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 364,697,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

364,697,000

0001 Инфраструктурни и економски развој 293,599,000

454 Субвенције приватним предузећима 34,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 256,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000

512 Машине и опрема 599,000

0002
Стручнa и административнa подршка спровођењу политика 

Координационог тела

71,098,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,625,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,489,000

413 Накнаде у натури 300,000

414 Социјална давања запосленима 100,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 390,000

421 Стални трошкови 800,000

422 Трошкови путовања 900,000

423 Услуге по уговору 16,500,000

424 Специјализоване услуге 5,793,000

425 Текуће поправке и одржавање 200,000

426 Материјал 2,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 9,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

3.11 АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 526,662,000

Извори финансирања за главу 3.11

01 Општи приходи и примања буџета 526,662,000

2102 Подршка раду Владе 526,662,000

450 Саобраћај 526,662,000

0011 Летачка оператива 112,272,000

421 Стални трошкови 120,000

422 Трошкови путовања 15,350,000

423 Услуге по уговору 95,002,000

424 Специјализоване услуге 150,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 1,600,000

0012 Техничка оператива 156,603,000

421 Стални трошкови 1,800,000

422 Трошкови путовања 2,392,000

423 Услуге по уговору 47,645,000

424 Специјализоване услуге 2,530,000

425 Текуће поправке и одржавање 69,680,000

426 Материјал 28,855,000

512 Машине и опрема 3,701,000
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0013 Пловидбеност ваздухоплова 256,787,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,299,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 956,000

413 Накнаде у натури 220,000

414 Социјална давања запосленима 1,750,000

415 Накнаде трошкова за запослене 317,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 72,810,000

422 Трошкови путовања 1,734,000

423 Услуге по уговору 89,310,000

424 Специјализоване услуге 4,660,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,680,000

426 Материјал 74,100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 450,000

512 Машине и опрема 2,351,000

4001 Изградња хангара и пратећих објеката 1,000,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

3.12
КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И 

ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА
66,223,000

Извори финансирања за главу 3.12

01 Општи приходи и примања буџета 66,223,000

1404
Национални систем заштите тајних података и административна 

подршка раду Савета и Бироа
66,223,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

66,223,000

0001
Стручни послови у области заштите тајних података и подршка 

Канцеларије раду Савета и Бироа

66,223,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 45,867,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,949,000

413 Накнаде у натури 142,000

414 Социјална давања запосленима 516,000

415 Накнаде трошкова за запослене 877,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000

421 Стални трошкови 991,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 1,852,000

424 Специјализоване услуге 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 960,000

426 Материјал 1,350,000

512 Машине и опрема 3,319,000

515 Нематеријална имовина 300,000

3.13 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 51,225,000

Извори финансирања за главу 3.13

01 Општи приходи и примања буџета 51,225,000

2102 Подршка раду Владе 51,225,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

51,225,000

0016 Медијско праћење рада Владе 51,225,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 34,192,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,180,000

413 Накнаде у натури 90,000

414 Социјална давања запосленима 300,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 726,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 750,000

421 Стални трошкови 900,000

422 Трошкови путовања 140,000

423 Услуге по уговору 7,697,000

424 Специјализоване услуге 250,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 600,000

512 Машине и опрема 300,000

3.14
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА 

СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
73,343,000

Извори финансирања за главу 3.14

01 Општи приходи и примања буџета 73,343,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

73,343,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

73,343,000

0001
Ревизија система спровођења програма претприступне помоћи ЕУ 73,343,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,470,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,798,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 100,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,227,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 130,000

421 Стални трошкови 1,470,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 7,127,000

424 Специјализоване услуге 400,000

425 Текуће поправке и одржавање 200,000

426 Материјал 1,190,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 31,000

512 Машине и опрема 1,000,000

3.15 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 11,190,383,000

Извори финансирања за главу 3.15

01 Општи приходи и примања буџета 11,177,313,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 12,500,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 570,000

0603
Подршка функционисању установа и организација на територији 

АП Косово и Метохија
9,493,754,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

9,493,754,000

0001
Подршка функционисању и унапређењу локалних 

административних капацитета

8,682,748,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

8,682,748,000

0002

Подршка функционисању васпитно-образовних институција у 

складу са мрежом школа и предшколских установа

464,151,000

424 Специјализоване услуге 232,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

463,919,000

0003
Подршка функционисању здравствених институција у складу са 

мрежом здравствених институција

48,081,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

48,081,000
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0004 Стручна и административна подршка 298,774,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 127,644,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,333,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 1,815,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,620,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 575,000

421 Стални трошкови 16,495,000

422 Трошкови путовања 11,300,000

423 Услуге по уговору 94,743,000

424 Специјализоване услуге 1,800,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000

426 Материјал 17,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 446,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 2,500,000

0604

Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског 

становништва на територији АП Косово и Метохија
1,696,629,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,696,629,000

0001 Подстицај економског развоја 462,164,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

70,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 1,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

392,163,000

0002 Изградња и реконструкција стамбених објеката 520,725,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

520,725,000

0003
Пружање правне помоћи српском и неалбанском становништву 14,600,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

13,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,600,000

0004
Подршка социјално угроженом становништву и процесу повратка 373,953,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

187,353,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

65,600,000

481 Дотације невладиним организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

121,000,000

0005 Подршка организацијама цивилног друштва 21,131,000

481 Дотације невладиним организацијама 21,131,000

0006
Заштита културне баштине, подршка Српској православној цркви и 

културним активностима

304,056,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

187,624,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

35,516,000
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481 Дотације невладиним организацијама 80,916,000

3.16 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА 27,761,000

Извори финансирања за главу 3.16

01 Општи приходи и примања буџета 27,761,000

1802 Превентивна здравствена заштита 27,761,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

27,761,000

0011
Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога 27,761,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,519,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,958,000

413 Накнаде у натури 30,000

414 Социјална давања запосленима 1,019,000

415 Накнаде трошкова за запослене 264,000

421 Стални трошкови 310,000

422 Трошкови путовања 641,000

423 Услуге по уговору 2,420,000

424 Специјализоване услуге 150,000

425 Текуће поправке и одржавање 60,000

426 Материјал 290,000

512 Машине и опрема 100,000

3.17

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ СА ПРИВРЕМЕНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ
43,315,000

Извори финансирања за главу 3.17

01 Општи приходи и примања буџета 43,315,000

2102 Подршка раду Владе 43,315,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

43,315,000

0014

Стручни и административни послови у преговарачком процесу са 

привременим институцијама самоуправе у Приштини

43,315,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,151,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,356,000

413 Накнаде у натури 60,000

414 Социјална давања запосленима 489,000

415 Накнаде трошкова за запослене 450,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 705,000

422 Трошкови путовања 7,207,000

423 Услуге по уговору 6,517,000

425 Текуће поправке и одржавање 80,000

426 Материјал 1,666,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

512 Машине и опрема 433,000

3.18

КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 

САРАДЊЕ СА РУСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ 

РЕПУБЛИКОМ КИНОМ
40,414,000

Извори финансирања за главу 3.18

01 Општи приходи и примања буџета 40,414,000

2102 Подршка раду Владе 40,414,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

40,414,000
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0020

Стручна и административна подршка спровођењу политика 

националног савета за координацију сарадње са Руском 

Федерацијом и Народном Републиком Кином

40,414,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18,708,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,835,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 461,000

415 Накнаде трошкова за запослене 940,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 335,000

421 Стални трошкови 1,502,000

422 Трошкови путовања 4,515,000

423 Услуге по уговору 9,793,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 625,000

512 Машине и опрема 500,000

3.19
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ 

ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА
755,767,000

Извори финансирања за главу 3.19

01 Општи приходи и примања буџета 747,459,000

06 Донације од међународних организација 8,308,000

2102 Подршка раду Владе 755,767,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

755,767,000

0030
Стручни и оперативни послови Канцеларије за дуално образовање и 

национални оквир квалификација

127,227,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53,808,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,691,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,622,000

421 Стални трошкови 3,150,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 15,556,000

424 Специјализоване услуге 350,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 2,950,000

462 Дотације међународним организацијама 30,000,000

512 Машине и опрема 5,000,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

0031 Унапређење квалитета образовања и васпитања 14,832,000

424 Специјализоване услуге 14,832,000

0032 Подршка раду Агенције за квалификације 169,800,000

424 Специјализоване услуге 169,800,000

0033 Промоција дуалног образовања 10,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

0034
Подршка раду Ваздухопловно - образовног центра „Ваздухопловна 

академијаˮ

421,000,000

424 Специјализоване услуге 296,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 125,000,000

4024 Развој оквира квалификација Републике Србије 12,908,000

422 Трошкови путовања 702,000

423 Услуге по уговору 11,806,000

424 Специјализоване услуге 400,000
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4 УСТАВНИ СУД 609,736,000

Извори финансирања за раздео 4

01 Општи приходи и примања буџета 609,736,000

1605
Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и 

слобода 
609,736,000

330 Судови 609,736,000

0001
Остваривање уставних надлежности, администрација и управљање 609,736,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 400,000,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 65,000,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 5,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,400,000

421 Стални трошкови 4,870,000

422 Трошкови путовања 3,400,000

423 Услуге по уговору 45,370,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000

426 Материјал 8,800,000

462 Дотације међународним организацијама 600,000

512 Машине и опрема 63,696,000

5 ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 163,699,000

Извори финансирања за раздео 5

01 Општи приходи и примања буџета 163,699,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 163,699,000

330 Судови 163,699,000

0001 Рад савета Високог савета судства 120,042,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 98,458,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,917,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,417,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 850,000

0002
Рад административне канцеларије Високог савета судства 43,657,000

421 Стални трошкови 1,800,000

422 Трошкови путовања 800,000

423 Услуге по уговору 12,000,000

424 Специјализоване услуге 1,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 200,000

426 Материјал 1,600,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 24,257,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

512 Машине и опрема 1,000,000

6 СУДОВИ 35,549,725,000

Извори финансирања за раздео 6

01 Општи приходи и примања буџета 32,088,820,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,400,002,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 60,903,000

6.0 СУДОВИ 169,230,000
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Извори финансирања за главу 6.0

01 Општи приходи и примања буџета 169,230,000

1603 Рад судова 169,230,000

330 Судови 169,230,000

0002 Техничка подршка раду судова 169,230,000

421 Стални трошкови 42,730,000

422 Трошкови путовања 20,000,000

423 Услуге по уговору 6,500,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 100,000,000

6.1 ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 779,204,000

Извори финансирања за главу 6.1

01 Општи приходи и примања буџета 692,440,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 86,764,000

1603 Рад судова 779,204,000

330 Судови 779,204,000

0003
Спровођење судских поступака Врховног касационог суда 339,523,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 217,746,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 32,865,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 3,100,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,702,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,150,000

421 Стални трошкови 57,760,000

422 Трошкови путовања 800,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

426 Материјал 12,000,000

462 Дотације међународним организацијама 500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 600,000

0004
Административна подршка спровођењу судских поступака  

Врховног касационог суда

439,681,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 347,766,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 52,687,000

413 Накнаде у натури 401,000

414 Социјална давања запосленима 16,679,000

415 Накнаде трошкова за запослене 9,848,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 7,000,000

512 Машине и опрема 1,000,000

6.2 УПРАВНИ СУД 600,981,000

Извори финансирања за главу 6.2

01 Општи приходи и примања буџета 519,130,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 81,851,000

1603 Рад судова 600,981,000

330 Судови 600,981,000

0005 Спровођење судских поступака Управног суда 281,805,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 203,825,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 30,880,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 900,000

421 Стални трошкови 13,000,000

422 Трошкови путовања 1,300,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

426 Материјал 6,750,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 16,749,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

0006
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Управног суда

319,176,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 256,918,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,911,000

413 Накнаде у натури 300,000

414 Социјална давања запосленима 12,243,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,170,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,134,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000

512 Машине и опрема 1,000,000

6.3 ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 364,033,000

Извори финансирања за главу 6.3

01 Општи приходи и примања буџета 307,453,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 56,580,000

1603 Рад судова 364,033,000

330 Судови 364,033,000

0007
Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда 197,086,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 150,605,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 22,817,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 614,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,755,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 717,000

421 Стални трошкови 6,416,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 2,205,000

426 Материјал 7,156,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 250,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

0008
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Привредног апелационог суда

166,947,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 133,075,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,161,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 5,457,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,382,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,118,000
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425 Текуће поправке и одржавање 1,490,000

512 Машине и опрема 2,064,000

6.4 ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 583,287,000

Извори финансирања за главу 6.4

01 Општи приходи и примања буџета 509,085,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 74,202,000

1603 Рад судова 583,287,000

330 Судови 583,287,000

0009
Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда 263,192,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 183,819,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 27,850,000

413 Накнаде у натури 123,000

414 Социјална давања запосленима 2,268,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,023,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,040,000

421 Стални трошкови 33,935,000

422 Трошкови путовања 648,000

423 Услуге по уговору 1,054,000

426 Материјал 5,897,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 35,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

0010
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Прекршајног апелационог суда

320,095,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 256,867,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 38,860,000

413 Накнаде у натури 415,000

414 Социјална давања запосленима 12,505,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,274,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,081,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,259,000

512 Машине и опрема 834,000

6.5 АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 2,262,547,000

Извори финансирања за главу 6.5

01 Општи приходи и примања буџета 1,957,961,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 301,699,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2,887,000

1603 Рад судова 2,262,547,000

330 Судови 2,262,547,000

0011 Спровођење судских поступака Апелационих судова 1,126,486,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 803,234,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 127,011,000

413 Накнаде у натури 300,000

414 Социјална давања запосленима 441,000

415 Накнаде трошкова за запослене 24,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,200,000

421 Стални трошкови 87,000,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 50,000,000
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426 Материјал 20,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,000,000

0012
Административна подршка спровођењу судских поступака  

Апелационих судова

1,136,061,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 921,067,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 139,542,000

413 Накнаде у натури 1,351,000

414 Социјална давања запосленима 36,587,000

415 Накнаде трошкова за запослене 18,013,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,501,000

425 Текуће поправке и одржавање 15,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 100,000

512 Машине и опрема 2,900,000

6.6 ВИШИ СУДОВИ 5,549,187,000

Извори финансирања за главу 6.6

01 Општи приходи и примања буџета 4,987,890,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 552,457,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 8,840,000

1603 Рад судова 5,549,187,000

330 Судови 5,549,187,000

0013 Спровођење судских поступака Виших судова 3,141,726,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,344,158,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 212,118,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 18,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 8,450,000

421 Стални трошкови 290,000,000

422 Трошкови путовања 3,500,000

423 Услуге по уговору 1,100,000,000

426 Материјал 64,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 70,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 28,000,000

0014
Административна подршка спровођењу судских поступака Виших 

судова

2,407,461,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,900,731,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 281,567,000

413 Накнаде у натури 2,427,000

414 Социјална давања запосленима 111,540,000

415 Накнаде трошкова за запослене 55,265,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,930,000

425 Текуће поправке и одржавање 30,000,000

426 Материјал 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,000,000

512 Машине и опрема 15,000,000

6.7 ОСНОВНИ СУДОВИ 14,553,608,000
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Извори финансирања за главу 6.7

01 Општи приходи и примања буџета 13,020,713,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,499,895,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 33,000,000

1603 Рад судова 14,553,608,000

330 Судови 14,553,608,000

0015 Спровођење судских поступака Основних судова 7,219,997,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,350,863,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 507,134,000

413 Накнаде у натури 3,000,000

414 Социјална давања запосленима 2,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 53,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 20,000,000

421 Стални трошкови 697,000,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 1,900,000,000

426 Материјал 180,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 3,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000,000

0016
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Основних судова

7,333,611,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,763,119,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 809,656,000

413 Накнаде у натури 9,001,000

414 Социјална давања запосленима 419,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 219,635,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 12,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 55,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 11,000,000

512 Машине и опрема 35,000,000

6.8 ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 5,433,497,000

Извори финансирања за главу 6.8

01 Општи приходи и примања буџета 5,192,207,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 236,590,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 4,700,000

1603 Рад судова 5,433,497,000

330 Судови 5,433,497,000

0017 Спровођење судских поступака Привредних судова 4,319,201,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 544,551,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 82,350,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,800,000

421 Стални трошкови 110,000,000

422 Трошкови путовања 5,000,000

423 Услуге по уговору 75,000,000
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426 Материјал 60,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,630,900,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 800,000,000

0018
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Привредних судова

1,114,296,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 857,157,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 134,670,000

413 Накнаде у натури 1,080,000

414 Социјална давања запосленима 58,630,000

415 Накнаде трошкова за запослене 25,258,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,501,000

425 Текуће поправке и одржавање 23,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000

512 Машине и опрема 11,000,000

6.9 ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 5,254,151,000

Извори финансирања за главу 6.9

01 Општи приходи и примања буџета 4,732,711,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 509,964,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 11,476,000

1603 Рад судова 5,254,151,000

330 Судови 5,254,151,000

0019 Спровођење судских поступака Прекршајних судова 2,741,762,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,108,793,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 167,889,000

413 Накнаде у натури 2,000,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 20,829,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,551,000

421 Стални трошкови 320,000,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 700,000,000

426 Материјал 74,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 330,200,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,000,000

0020
Административна подршка спровођењу судских поступака 

Прекршајних судова

2,512,389,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,952,791,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 290,785,000

413 Накнаде у натури 2,701,000

414 Социјална давања запосленима 149,677,000

415 Накнаде трошкова за запослене 70,727,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 9,208,000

425 Текуће поправке и одржавање 21,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,500,000

512 Машине и опрема 12,000,000

7 ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 126,313,000

Извори финансирања за раздео 7
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01 Општи приходи и примања буџета 126,313,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 126,313,000

330 Судови 126,313,000

0003 Рад већа Државног већа тужилаца 8,000,000

423 Услуге по уговору 8,000,000

0004
Рад административне канцеларије Државног већа тужилаца 118,313,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 73,166,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,639,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 700,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,418,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

421 Стални трошкови 2,000,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 5,500,000

424 Специјализоване услуге 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 300,000

426 Материјал 1,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 45,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 16,745,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 300,000

512 Машине и опрема 1,500,000

8 ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 7,820,891,000

Извори финансирања за раздео 8

01 Општи приходи и примања буџета 7,693,565,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 116,829,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 10,497,000

8.0 ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 7,607,000

Извори финансирања за главу 8.0

01 Општи приходи и примања буџета 7,607,000

1604 Рад тужилаштва 7,607,000

330 Судови 7,607,000

0002 Техничка подршка раду тужилаштва 7,607,000

421 Стални трошкови 4,900,000

423 Услуге по уговору 2,706,000

424 Специјализоване услуге 1,000

8.1 РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 153,402,000

Извори финансирања за главу 8.1

01 Општи приходи и примања буџета 151,982,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,420,000

1604 Рад тужилаштва 153,402,000

330 Судови 153,402,000

0003
Спровођење тужилачких активности Републичког јавног 

тужилаштва

19,659,000

421 Стални трошкови 3,430,000

422 Трошкови путовања 2,700,000

423 Услуге по уговору 5,200,000

424 Специјализоване услуге 1,200,000
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425 Текуће поправке и одржавање 675,000

426 Материјал 3,630,000

462 Дотације међународним организацијама 300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 350,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000

512 Машине и опрема 2,024,000

0004
Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва 133,743,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 102,285,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,366,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 2,472,000

415 Накнаде трошкова за запослене 12,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,220,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

8.2 ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 214,704,000

Извори финансирања за главу 8.2

01 Општи приходи и примања буџета 214,704,000

1604 Рад тужилаштва 214,704,000

330 Судови 214,704,000

0005
Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине 16,346,000

421 Стални трошкови 3,600,000

422 Трошкови путовања 1,545,000

423 Услуге по уговору 7,800,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 1,900,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 800,000

0006
Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине 198,358,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 163,583,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 29,346,000

413 Накнаде у натури 300,000

414 Социјална давања запосленима 1,926,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,252,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 950,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

8.3 ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 447,839,000

Извори финансирања за главу 8.3

01 Општи приходи и примања буџета 447,839,000

1604 Рад тужилаштва 447,839,000

330 Судови 447,839,000

0007
Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани 

криминал

44,224,000

421 Стални трошкови 6,023,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 31,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 850,000
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426 Материјал 3,660,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 90,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 300,000

0008
Административна подршка раду Тужилаштва за организовани 

криминал

403,615,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 336,410,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 57,524,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,280,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,830,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,170,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

8.4 АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 328,756,000

Извори финансирања за главу 8.4

01 Општи приходи и примања буџета 322,862,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 5,403,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 491,000

1604 Рад тужилаштва 328,756,000

330 Судови 328,756,000

0009
Спровођење тужилачких активности Апелационих јавних 

тужилаштава

198,547,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 141,443,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,405,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 9,938,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

421 Стални трошкови 13,400,000

422 Трошкови путовања 510,000

423 Услуге по уговору 3,451,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 4,400,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 600,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

0010
Административна подршка раду Апелационих јавних тужилаштава 130,209,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 101,573,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,389,000

413 Накнаде у натури 341,000

414 Социјална давања запосленима 6,546,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,282,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 578,000

511 Зграде и грађевински објекти 100,000

512 Машине и опрема 1,400,000

8.5 ВИША ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 2,404,667,000

Извори финансирања за главу 8.5

01 Општи приходи и примања буџета 2,365,718,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 35,703,000
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13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3,246,000

1604 Рад тужилаштва 2,404,667,000

330 Судови 2,404,667,000

0011
Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштава 1,636,471,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 760,724,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 114,359,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 2,327,000

415 Накнаде трошкова за запослене 13,050,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,400,000

421 Стални трошкови 59,100,000

422 Трошкови путовања 1,400,000

423 Услуге по уговору 640,911,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,500,000

426 Материјал 22,100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,200,000

0012
Административна подршка раду Виших јавних тужилаштава 768,196,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 604,391,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 91,742,000

413 Накнаде у натури 830,000

414 Социјална давања запосленима 39,847,000

415 Накнаде трошкова за запослене 20,965,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,921,000

511 Зграде и грађевински објекти 500,000

512 Машине и опрема 8,000,000

8.6 ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 4,263,916,000

Извори финансирања за главу 8.6

01 Општи приходи и примања буџета 4,182,853,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 74,303,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 6,760,000

1604 Рад тужилаштва 4,263,916,000

330 Судови 4,263,916,000

0013
Спровођење тужилачких активности Основних јавних тужилаштава 2,730,543,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,352,963,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 204,976,000

413 Накнаде у натури 1,300,000

414 Социјална давања запосленима 4,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 23,698,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 7,300,000

421 Стални трошкови 110,000,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 909,405,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,000,000

426 Материјал 42,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,500,000
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483 Новчане казне и пенали по решењу судова 58,701,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,200,000

0014
Административна подршка раду Основних јавних тужилаштава 1,533,373,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,199,175,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 181,691,000

413 Накнаде у натури 701,000

414 Социјална давања запосленима 83,560,000

415 Накнаде трошкова за запослене 49,145,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,601,000

511 Зграде и грађевински објекти 100,000

512 Машине и опрема 15,400,000

9 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2,075,362,000

Извори финансирања за раздео 9

01 Општи приходи и примања буџета 2,075,362,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 1,619,862,000

330 Судови 1,619,862,000

0004
Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије 

пред домаћим судовима

5,000,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,000,000

0005
Правна заштита имовине и заступање интереса Републике Србије 

пред међународним судовима

1,095,000,000

423 Услуге по уговору 1,095,000,000

0006 Администрација и управљање и рад писарнице 519,862,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 332,827,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 50,424,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 1,700,000

415 Накнаде трошкова за запослене 9,003,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,700,000

421 Стални трошкови 31,500,000

423 Услуге по уговору 29,300,000

424 Специјализоване услуге 6,580,000

425 Текуће поправке и одржавање 16,000,000

426 Материјал 30,428,000

512 Машине и опрема 9,000,000

515 Нематеријална имовина 900,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

455,500,000

330 Судови 455,500,000

0039
Заштита људских и мањинских права пред страним судовима 455,500,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 3,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 450,000,000

10 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 244,251,000

Извори финансирања за раздео 10

01 Општи приходи и примања буџета 244,251,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

244,251,000

133 Остале опште услуге 244,251,000
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0009 Контрола законитости поступања органа јавне управе 240,151,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 174,662,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 25,342,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 2,262,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 900,000

421 Стални трошкови 6,525,000

422 Трошкови путовања 3,075,000

423 Услуге по уговору 11,611,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,399,000

426 Материјал 7,720,000

462 Дотације међународним организацијама 1,620,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 285,000

512 Машине и опрема 1,300,000

515 Нематеријална имовина 150,000

0010

Спровођење Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и 

других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака 

(НПМ)

4,100,000

422 Трошкови путовања 1,900,000

423 Услуге по уговору 2,000,000

512 Машине и опрема 200,000

11
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И 

ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
337,300,000

Извори финансирања за раздео 11

01 Општи приходи и примања буџета 337,300,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

337,300,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 337,300,000

0011
Доступност информација од јавног значаја и заштита података о 

личности

337,300,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 245,396,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 37,178,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,610,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,360,000

421 Стални трошкови 5,900,000

422 Трошкови путовања 2,800,000

423 Услуге по уговору 22,486,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 5,200,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,370,000

512 Машине и опрема 5,000,000

515 Нематеријална имовина 2,000,000

12 ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 117,922,000

Извори финансирања за раздео 12

01 Општи приходи и примања буџета 117,922,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

117,922,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 117,922,000
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0012 Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације 115,446,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 74,507,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,288,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 1,600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000

421 Стални трошкови 3,593,000

422 Трошкови путовања 1,590,000

423 Услуге по уговору 11,281,000

424 Специјализоване услуге 381,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,765,000

426 Материјал 3,841,000

462 Дотације међународним организацијама 200,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 1,300,000

515 Нематеријална имовина 400,000

4003 Симулација суђења MOOT COURT 587,000

423 Услуге по уговору 587,000

4005 Равноправно до циља 308,000

423 Услуге по уговору 308,000

4006
Не цени књигу по корицама - Жива библиотека у Србији 340,000

423 Услуге по уговору 340,000

4009 Панел младих 500,000

423 Услуге по уговору 500,000

4013 Мост разумевања 291,000

423 Услуге по уговору 291,000

4014 Видљивост унапређује равноправност 450,000

423 Услуге по уговору 450,000

13 ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 1,026,605,000

Извори финансирања за раздео 13

01 Општи приходи и примања буџета 1,026,605,000

2304 Ревизија јавних средстава 1,026,605,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,026,605,000

0001 Спровођење поступака ревизије 1,026,605,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 817,673,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 123,760,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 6,201,000

415 Накнаде трошкова за запослене 11,939,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,200,000

421 Стални трошкови 20,921,000

422 Трошкови путовања 10,063,000

423 Услуге по уговору 6,150,000

424 Специјализоване услуге 662,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,100,000
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426 Материјал 11,496,000

462 Дотације међународним организацијама 150,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,510,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000

512 Машине и опрема 4,429,000

515 Нематеријална имовина 1,200,000

14 ФИСКАЛНИ САВЕТ 59,306,000

Извори финансирања за раздео 14

01 Општи приходи и примања буџета 59,306,000

2305
Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност

59,306,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

59,306,000

0001 Стручна анализа фискалне политике 59,306,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 32,203,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,879,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 600,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 186,000

421 Стални трошкови 1,400,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 17,368,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 600,000

512 Машине и опрема 400,000

515 Нематеријална имовина 100,000

15 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 109,210,768,000

Извори финансирања за раздео 15

01 Општи приходи и примања буџета 108,759,971,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 77,760,000

05 Донације од иностраних земаља 1,700,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 371,337,000

15.0 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 108,591,414,000

Извори финансирања за главу 15.0

01 Општи приходи и примања буџета 108,220,077,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 371,337,000

1407 Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 10,086,348,000

310 Услуге полиције 10,086,348,000

0003 Управљање у ванредним ситуацијама 7,745,718,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,222,980,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,363,084,000

415 Накнаде трошкова за запослене 159,654,000

4006

ИПА - Сигурније прекогранично подручје кроз унапређено 

реаговање у ванредним ситуацијама и заједничке обуке

82,266,000

422 Трошкови путовања 480,000

423 Услуге по уговору 2,760,000

426 Материјал 1,200,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 259,000
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512 Машине и опрема 77,567,000

4007

ИПА прекогранична сарадња - Припрема становништва за акције у 

случају катастрофе и побољшање капацитета стучних тимова за 

реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном бугарско-

српском региону

75,745,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 2,760,000

426 Материјал 840,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 324,000

512 Машине и опрема 71,221,000

5007
Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком 

возила различите намене

1,613,619,000

512 Машине и опрема 1,613,619,000

5008

Подизање капацитета СВС-а кроз стварање услова за адекватан 

смештај, изградњом нових објеката као и реконструкцијом, 

санацијом и адаптацијом постојећих у периоду од 2022. до 2024. 

године

569,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 569,000,000

1408 Управљање људским и материјалним ресурсима 17,734,391,000

310 Услуге полиције 17,734,391,000

0001 Администрација и управљање 14,264,391,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,089,307,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 764,257,000

413 Накнаде у натури 62,000,000

414 Социјална давања запосленима 504,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 77,589,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 156,000,000

421 Стални трошкови 1,371,600,000

422 Трошкови путовања 144,000,000

423 Услуге по уговору 487,772,000

424 Специјализоване услуге 101,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 615,000,000

426 Материјал 3,736,065,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16,800,000

481 Дотације невладиним организацијама 25,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 45,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,200,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 40,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 288,000,000

512 Машине и опрема 505,000,000

515 Нематеријална имовина 35,000,000

0002 Међународне активности, сарадња и партнерство 215,000,000

413 Накнаде у натури 25,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 65,000,000

422 Трошкови путовања 50,000,000

462 Дотације међународним организацијама 75,000,000

0003 Помоћ породицама погинулих и рањених 60,000,000

413 Накнаде у натури 5,000,000

414 Социјална давања запосленима 55,000,000
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5008

Повећање информатичких капацитета за обављање пословних 

процеса у Министарству унутрашњих послова - фаза II

50,000,000

512 Машине и опрема 50,000,000

5010 Изградња центра за информациону безбедност 320,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 200,000,000

512 Машине и опрема 120,000,000

5011

Набавка наоружања, оружне опреме, техничке, комуникационе и 

заштитне опреме за потребе организационих јединица 

Министарства унутрашњих послова

200,000,000

512 Машине и опрема 200,000,000

5012

Изградња, реконструкција и санација објеката ради унапређења 

капацитета за реализацију обука у наставном центру „Макишˮ

800,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 650,000,000

512 Машине и опрема 150,000,000

5013
Надоградња и проширење система IP телефоније у Министарству 

унутрашњих послова

100,000,000

512 Машине и опрема 100,000,000

5014 Проширење система еЛТЕ у Републици Србији 705,000,000

512 Машине и опрема 705,000,000

5015
Јачање информатичко-комуникационих и аналитичких капацитета 

Управе криминалистичке полиције

425,000,000

512 Машине и опрема 425,000,000

5016

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице 

Министарства унутрашњих послова - фаза II

300,000,000

512 Машине и опрема 300,000,000

5017
Унапређење информационе безбедности и Дата центра МУП 145,000,000

512 Машине и опрема 145,000,000

5019
Унапређење капацитета за реализацију обука у Центру за 

полицијску обуку

150,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 100,000,000

512 Машине и опрема 50,000,000

1409 Безбедност 74,563,422,000

310 Услуге полиције 74,563,422,000

0001
Руковођење и координација рада полиције и управних послова 3,729,528,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,023,054,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 657,683,000

415 Накнаде трошкова за запослене 48,791,000

0002 Специјална и посебне јединице полиције 13,187,282,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,407,892,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,346,670,000

415 Накнаде трошкова за запослене 432,720,000

0003 Полицијске управе 54,463,302,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 39,756,112,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,453,521,000

413 Накнаде у натури 63,000,000

414 Социјална давања запосленима 914,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,421,369,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 214,000,000

421 Стални трошкови 1,572,600,000

422 Трошкови путовања 80,000,000

423 Услуге по уговору 275,500,000
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424 Специјализоване услуге 17,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 270,000,000

426 Материјал 1,401,200,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 24,500,000

5014
Набавка опреме за потребе организационих јединица Дирекције 

полиције

534,230,000

512 Машине и опрема 534,230,000

5016
Изградња, реконструкција и адаптација објеката организационих 

јединица Дирекције полиције

467,080,000

511 Зграде и грађевински објекти 467,080,000

5018
Изградња, реконструкција и проширење комплекса Хеликоптерске 

јединице

855,600,000

511 Зграде и грађевински објекти 855,600,000

5019

Набавка, ремонт и модернизација возила за потребе организационих 

јединица Министарства унутрашњих послова

668,878,000

512 Машине и опрема 668,878,000

5020

Опремање и реконструкција објеката Сектора унутрашње контроле 

у циљу подизања капацитета за превенцију и сузбијање корупције у 

Министарству унутрашњих послова

40,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000

512 Машине и опрема 24,200,000

515 Нематеријална имовина 10,800,000

5021

Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе 

организационих јединица Министарства унутрашњих послова

415,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 415,000,000

7072 ИПА 2017 - Подршка европским интеграцијама 116,729,000

423 Услуге по уговору 29,831,000

512 Машине и опрема 86,898,000

7081 ИПА 2020 - Демократија и управљање 85,793,000

512 Машине и опрема 85,793,000

1410 Управљање државном границом 6,207,253,000

310 Услуге полиције 6,207,253,000

0001 Управљање радом граничне полиције 6,138,257,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,818,604,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,054,594,000

415 Накнаде трошкова за запослене 265,059,000

4001
ИПА Сигурнија клима у румунско - српском прекограничном 

подручју

50,996,000

422 Трошкови путовања 360,000

423 Услуге по уговору 2,519,000

426 Материјал 41,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 42,000

512 Машине и опрема 48,034,000

7018 ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова 18,000,000

423 Услуге по уговору 18,000,000

15.1 КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 619,354,000

Извори финансирања за главу 15.1

01 Општи приходи и примања буџета 539,894,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 77,760,000

05 Донације од иностраних земаља 1,700,000

1403 Високо образовање у области јавне безбедности 619,354,000

940 Високо образовање 619,354,000
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0001
Управљање радом Криминалистичко полицијског универзитета 619,354,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 394,868,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 60,051,000

413 Накнаде у натури 3,500,000

414 Социјална давања запосленима 4,500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,000,000

421 Стални трошкови 48,000,000

422 Трошкови путовања 4,750,000

423 Услуге по уговору 25,650,000

424 Специјализоване услуге 25,800,000

425 Текуће поправке и одржавање 12,000,000

426 Материјал 10,585,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 440,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 110,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,000,000

512 Машине и опрема 10,600,000

515 Нематеријална имовина 2,000,000

16 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 1,336,194,821,000

Извори финансирања за раздео 16

01 Општи приходи и примања буџета 1,327,320,586,000

10 Примања од домаћих задуживања 200,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 1,417,553,000

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 6,600,000,000

14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 360,000,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 11,022,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 285,660,000

16.0 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 484,692,892,000

Извори финансирања за главу 16.0

01 Општи приходи и примања буџета 484,161,273,000

11 Примања од иностраних задуживања 161,549,000

14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 360,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 10,070,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 13,373,307,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

13,373,307,000

0039 Извршење судских поступака 13,373,307,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 13,373,307,000

0608 Систем локалне самоуправе 33,327,366,000

180
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти 33,327,366,000

0001 Подршка локалној самоуправи 33,327,366,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Део средстава ове апропријације у износу од 33.307.366.000 динара 

намењен је за ненаменски трансфер општинама и градовима по основу 

Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РСˮ, 

бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 

89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21); део средстава у износу од 

20.000.000 динара намењен је за накнаду члановима општинских 

комисија за враћање земљишта

33,327,366,000

0702
Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику 

Србију
26,289,140,000
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110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

26,289,140,000

4006
Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката 18,598,140,000

541 Земљиште 18,598,140,000

5073
Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим 

садржајима

7,691,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,691,000,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 4,385,800,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 4,385,800,000

0010 Подршка Националној служби за запошљавање 4,245,800,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 4,245,800,000

0014
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за 

пореске олакшице

140,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 140,000,000

0901 Обавезно пензијско и инвалидско осигурање 185,348,200,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 185,348,200,000

0001 Подршка за исплату недостајућих средстава за пензије 156,363,200,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 156,363,200,000

0002

Подршка остварењу права корисника у складу са Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима

28,985,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 28,985,000,000

0902 Социјална заштита 71,141,000,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 71,141,000,000

0001
Подршка Републичком фонду за здравствено осигурање 71,141,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Део средстава ове апропријације у износу од 250.000.000 динара 

намењен је за оверу здравствених исправа запосленима у субјектима 

приватизације од стратешког значаја

71,141,000,000

1003 Отклањање последица одузимања имовине 5,957,780,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

479,600,000

0003 Подршка раду Агенције за реституцију 479,600,000

424 Специјализоване услуге 479,600,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 5,478,180,000

0001
Отклањање последица одузимања имовине жртвама холокауста 

који немају живих законских наследника

118,180,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 118,180,000

0002
Враћање одузете имовине и обештећење за одузету имовину 5,360,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,360,000,000

2101 Политички систем 1,672,440,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 1,672,440,000

0005 Финансирање редовног рада политичких субјеката 1,672,440,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,672,440,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

23,389,705,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

23,389,705,000

0004
Административна подршка управљању финансијским и фискалним 

системом

9,604,860,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 317,005,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 48,032,000

413 Накнаде у натури 2,000,000

414 Социјална давања запосленима 6,246,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,809,000
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 8,124,000

421 Стални трошкови 41,100,000

422 Трошкови путовања 3,800,000

423 Услуге по уговору 494,634,000

424 Специјализоване услуге 137,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 14,900,000

426 Материјал 20,500,000

452 Субвенције  приватним финансијским институцијама 7,200,000,000

462 Дотације међународним организацијама 1,265,410,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 800,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000

512 Машине и опрема 27,500,000

515 Нематеријална имовина 7,500,000

0012 Макроекономске и фискалне анализе и пројекције 35,202,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,308,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,986,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,166,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 122,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 2,200,000

426 Материјал 1,300,000

0013 Припрема и анализа буџета 93,816,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,750,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,689,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,320,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 15,186,000

421 Стални трошкови 24,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 15,300,000

426 Материјал 947,000

512 Машине и опрема 2,500,000

0014
Управљање средствима ЕУ и процес европских интеграција из 

надлежности Mинистарства финансија

4,989,356,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 227,553,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,683,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,048,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,028,000

421 Стални трошкови 4,340,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 64,804,000

444 Пратећи трошкови задуживања 49,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 600,000

622 Набавка стране финансијске имовине 4,600,000,000

0015
Спровођење другостепеног пореског и царинског поступка    266,102,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 173,770,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,327,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,507,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,098,000

421 Стални трошкови 33,000,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 4,300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 24,000,000

4003
Унапређење и одржавање Система за припрему буџета - БИС 16,000,000

423 Услуге по уговору 16,000,000

4004 ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска- Србија 10,070,000

422 Трошкови путовања 1,180,000

423 Услуге по уговору 6,800,000

426 Материјал 590,000

512 Машине и опрема 1,500,000

4006
Пружање подршке финансијским институцијама у државном 

власништву

61,549,000

421 Стални трошкови 12,000

423 Услуге по уговору 61,321,000

444 Пратећи трошкови задуживања 204,000

515 Нематеријална имовина 12,000

4008
Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама 338,000,000

423 Услуге по уговору 29,500,000

515 Нематеријална имовина 308,500,000

4009
Апликативни систем за централизовани мониторинг ИТ система 

дата центра

18,000,000

423 Услуге по уговору 18,000,000

5014 Регистар запослених 2,038,100,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 767,846,000

512 Машине и опрема 86,000,000

515 Нематеријална имовина 1,183,754,000

5015 Интегрисани комуникациони систем 152,800,000

423 Услуге по уговору 83,800,000

515 Нематеријална имовина 69,000,000

5016 Информациони систем - ПИМИС 158,600,000

423 Услуге по уговору 35,600,000

515 Нематеријална имовина 123,000,000

5017
Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и 

предузетника

3,372,151,000

423 Услуге по уговору 760,000,000

512 Машине и опрема 90,000,000

515 Нематеријална имовина 2,522,151,000

5018 Документ менаџмент систем 18,000,000

515 Нематеријална имовина 18,000,000

5020
Надоградња система за консолидацију података и пословно 

извештавање

372,000,000

515 Нематеријална имовина 372,000,000

5021
Реконструкција и адаптација непокретности Министарства 

финансија

879,099,000

421 Стални трошкови 39,999,000

511 Зграде и грађевински објекти 719,100,000
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512 Машине и опрема 120,000,000

5022
Надоградња система за управљање средствима претприступне 

помоћи ЕУ

126,000,000

423 Услуге по уговору 27,500,000

515 Нематеријална имовина 98,500,000

5028 Информациони систем Е - акцизе 840,000,000

515 Нематеријална имовина 840,000,000

2302 Управљање пореским системом 72,065,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

72,065,000

0003 Нормативно уређење фискалног система 72,065,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,277,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,920,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,176,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 992,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 9,500,000

2303
Управљање царинским системом и царинском администрацијом

34,089,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

34,089,000

0003 Нормативно уређење царинског система 34,089,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27,677,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,193,000

415 Накнаде трошкова за запослене 495,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 524,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

2402 Интервенцијска средства 119,702,000,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

4,700,000,000

4002
Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма 4,700,000,000

423 Услуге по уговору 45,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 30,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 84,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,541,000,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 115,002,000,000

0001 Текућа буџетска резерва 3,000,000,000

499 Средства резерве 3,000,000,000

0002 Стална буџетска резерва 2,000,000

499 Средства резерве 2,000,000

4001 Кредитна подршка 112,000,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 112,000,000,000

16.1 УПРАВА ЦАРИНА 7,677,892,000

Извори финансирања за главу 16.1

01 Општи приходи и примања буџета 7,408,280,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 4,022,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 265,590,000

2303
Управљање царинским системом и царинском администрацијом

7,677,892,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

7,677,892,000
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0001

Обезбеђење функционисања утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности царинске службе

6,152,369,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,546,649,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 536,970,000

413 Накнаде у натури 1,200,000

414 Социјална давања запосленима 18,186,000

415 Накнаде трошкова за запослене 254,890,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 22,300,000

421 Стални трошкови 763,433,000

422 Трошкови путовања 42,000,000

423 Услуге по уговору 93,310,000

424 Специјализоване услуге 48,140,000

425 Текуће поправке и одржавање 332,900,000

426 Материјал 274,738,000

462 Дотације међународним организацијама 3,250,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 7,900,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 10,000,000

512 Машине и опрема 46,503,000

0002 Подршка информационом систему царинске службе 948,311,000

421 Стални трошкови 7,959,000

423 Услуге по уговору 305,903,000

425 Текуће поправке и одржавање 130,195,000

426 Материјал 52,360,000

512 Машине и опрема 437,374,000

515 Нематеријална имовина 14,520,000

4002
Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина 70,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 47,530,000

512 Машине и опрема 18,120,000

515 Нематеријална имовина 4,350,000

5001 Изградња граничног прелаза Гостун 3,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000

5008
Изградња комплекса царинске испоставе при ГП Градина 168,200,000

511 Зграде и грађевински објекти 168,200,000

5013
Обезбеђење развоја јединственог информационог система царинске 

службе

40,000,000

515 Нематеријална имовина 40,000,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 32,012,000

422 Трошкови путовања 20,012,000

462 Дотације међународним организацијама 12,000,000

7081 ИПА 2020 - Демократија и управљање 264,000,000

423 Услуге по уговору 24,000,000

512 Машине и опрема 96,000,000

515 Нематеријална имовина 144,000,000

16.2 ПОРЕСКА УПРАВА 14,438,718,000

Извори финансирања за главу 16.2

01 Општи приходи и примања буџета 13,415,714,000

11 Примања од иностраних задуживања 1,006,004,000
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15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 7,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 10,000,000

2302 Управљање пореским системом 14,438,718,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

14,438,718,000

0001
Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка 12,224,063,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,362,693,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 988,856,000

413 Накнаде у натури 13,654,000

414 Социјална давања запосленима 111,735,000

415 Накнаде трошкова за запослене 210,753,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 52,023,000

421 Стални трошкови 1,265,581,000

422 Трошкови путовања 15,353,000

423 Услуге по уговору 504,814,000

424 Специјализоване услуге 35,605,000

425 Текуће поправке и одржавање 392,574,000

426 Материјал 379,061,000

462 Дотације међународним организацијама 5,088,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 120,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 115,427,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 210,000,000

512 Машине и опрема 1,248,000,000

515 Нематеријална имовина 187,846,000

0002
Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - 

издвојене активности

1,180,651,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 691,846,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 104,815,000

413 Накнаде у натури 1,905,000

415 Накнаде трошкова за запослене 20,638,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 7,858,000

421 Стални трошкови 172,580,000

422 Трошкови путовања 2,093,000

423 Услуге по уговору 68,837,000

424 Специјализоване услуге 4,856,000

425 Текуће поправке и одржавање 53,533,000

426 Материјал 51,690,000

4002 Модернизација пореске администрације 1,006,004,000

423 Услуге по уговору 500,004,000

444 Пратећи трошкови задуживања 6,000,000

512 Машине и опрема 200,000,000

515 Нематеријална имовина 300,000,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 28,000,000

422 Трошкови путовања 17,000,000

462 Дотације међународним организацијама 11,000,000

16.3 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 8,412,202,000

Извори финансирања за главу 16.3

01 Општи приходи и примања буџета 8,412,202,000
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2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

8,412,202,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

8,412,202,000

0008 Трезорско пословање 3,418,096,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,546,026,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 234,230,000

413 Накнаде у натури 3,700,000

414 Социјална давања запосленима 22,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 52,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 19,300,000

421 Стални трошкови 876,047,000

422 Трошкови путовања 10,719,000

423 Услуге по уговору 118,852,000

424 Специјализоване услуге 19,654,000

425 Текуће поправке и одржавање 170,422,000

426 Материјал 131,016,000

462 Дотације међународним организацијама 1,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,380,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,700,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,000,000

512 Машине и опрема 204,850,000

0009 Информациона подршка трезорском пословању 745,197,000

421 Стални трошкови 59,939,000

423 Услуге по уговору 651,163,000

425 Текуће поправке и одржавање 34,095,000

4002
Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе за трезор 240,160,000

511 Зграде и грађевински објекти 240,160,000

5002
Проширење и технолошко унапређење капацитета у циљу 

ефикаснијег пословања

588,802,000

423 Услуге по уговору 235,800,000

512 Машине и опрема 24,001,000

515 Нематеријална имовина 329,001,000

5005 Унапређење аутоматизације пословних процеса 895,911,000

423 Услуге по уговору 703,910,000

515 Нематеријална имовина 192,001,000

5007 Реформа рачуноводства 26,000,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 25,000,000

5008 Резервна и „бекап” локација 231,903,000

423 Услуге по уговору 9,001,000

512 Машине и опрема 212,901,000

515 Нематеријална имовина 10,001,000

5009 Централизовани обрачун зарада 3,752,000

423 Услуге по уговору 3,752,000

5013
Праћење извршења Јединица локалне самоуправе - ЈЛС 145,200,000

423 Услуге по уговору 145,200,000

5019
Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство 656,001,000

423 Услуге по уговору 219,001,000
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515 Нематеријална имовина 437,000,000

5023 Систем јавних финансија - ЈАФИН 768,790,000

423 Услуге по уговору 181,990,000

515 Нематеријална имовина 586,800,000

5024
Књиговодство, основна средства и електронско прихватање захтева 44,390,000

423 Услуге по уговору 44,390,000

5025
Платформа за сервисно оријентисану архитектуру - СОА 54,000,000

423 Услуге по уговору 40,000,000

515 Нематеријална имовина 14,000,000

5026
Обједињени рачуноводствени информациони систем корисника 

буџетских средстава - ОРИС

240,000,000

423 Услуге по уговору 168,000,000

515 Нематеријална имовина 72,000,000

5027
Портал за администрацију корисничких налога (IAM&SSO) 144,000,000

423 Услуге по уговору 120,000,000

515 Нематеријална имовина 24,000,000

5029 Заштита система од сајбер напада 210,000,000

423 Услуге по уговору 170,000,000

515 Нематеријална имовина 40,000,000

16.4 УПРАВА ЗА ДУВАН 58,242,000

Извори финансирања за главу 16.4

01 Општи приходи и примања буџета 58,242,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

58,242,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 58,242,000

0010
Регулација производње и промета дувана и дуванских производа 58,242,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,434,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,520,000

413 Накнаде у натури 70,000

414 Социјална давања запосленима 253,000

415 Накнаде трошкова за запослене 900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 85,000

421 Стални трошкови 2,941,000

422 Трошкови путовања 642,000

423 Услуге по уговору 7,876,000

424 Специјализоване услуге 843,000

425 Текуће поправке и одржавање 375,000

426 Материјал 1,498,000

512 Машине и опрема 805,000

16.5 УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 129,405,000

Извори финансирања за главу 16.5

01 Општи приходи и примања буџета 129,405,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

129,405,000

133 Остале опште услуге 129,405,000

0011
Спречавање и откривање прања новца и финансирање тероризма 129,405,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 54,207,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,213,000

413 Накнаде у натури 1,000
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414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,565,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 546,000

421 Стални трошкови 8,101,000

422 Трошкови путовања 3,450,000

423 Услуге по уговору 38,100,000

424 Специјализоване услуге 200,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,100,000

426 Материјал 3,400,000

462 Дотације међународним организацијама 750,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 271,000

512 Машине и опрема 3,500,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

16.6 УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 32,495,000

Извори финансирања за главу 16.6

01 Општи приходи и примања буџета 32,495,000

1510 Привлачење инвестиција 32,495,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

32,495,000

0005 Промоција, развој, контрола и надзор слободних зона 32,495,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,374,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,087,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 175,000

415 Накнаде трошкова за запослене 585,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 550,000

422 Трошкови путовања 634,000

423 Услуге по уговору 5,029,000

424 Специјализоване услуге 250,000

425 Текуће поправке и одржавање 350,000

426 Материјал 1,050,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 140,000

512 Машине и опрема 250,000

16.7 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 819,829,298,000

Извори финансирања за главу 16.7

01 Општи приходи и примања буџета 812,779,298,000

10 Примања од домаћих задуживања 200,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 250,000,000

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 6,600,000,000

2201 Управљање јавним дугом 819,829,298,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,447,298,000

0005 Администрација и управљање 1,447,298,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,257,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,766,000

413 Накнаде у натури 101,000

414 Социјална давања запосленима 2,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 900,000
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,450,000

421 Стални трошкови 8,060,000

422 Трошкови путовања 6,375,000

423 Услуге по уговору 122,220,000

424 Специјализоване услуге 700,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000

426 Материјал 5,700,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 220,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,049,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000,000

512 Машине и опрема 20,000,000

515 Нематеријална имовина 10,000,000

622 Набавка стране финансијске имовине 1,000,000,000

170 Трансакције јавног дуга 818,382,000,000

0001 Сервисирање домаћег јавног дуга 481,100,000,000

441 Отплата домаћих камата 55,800,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 425,000,000,000

0002 Сервисирање спољног јавног дуга 301,382,000,000

442 Отплата страних камата 69,132,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 12,250,000,000

612 Отплата главнице страним кредиторима 220,000,000,000

0003 Плаћање по гаранцијама 35,500,000,000

443 Отплата камата по гаранцијама 5,200,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000,000

613 Отплата главнице по гаранцијама 30,000,000,000

0004
Задуживање емитовањем државних хартија од вредности 400,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 400,000,000

16.8
УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА
243,783,000

Извори финансирања за главу 16.8

01 Општи приходи и примања буџета 243,783,000

0902 Социјална заштита 243,783,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

243,783,000

0002 Регистар обавезног социјалног осигурања 243,783,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,310,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,754,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000

421 Стални трошкови 1,000,000

422 Трошкови путовања 650,000

423 Услуге по уговору 102,099,000

424 Специјализоване услуге 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,500,000

426 Материјал 1,050,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 170,000
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512 Машине и опрема 71,700,000

16.9 УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 679,894,000

Извори финансирања за главу 16.9

01 Општи приходи и примања буџета 679,894,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

679,894,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

679,894,000

0016 Обављање послова из области игара на срећу 679,894,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47,471,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,192,000

413 Накнаде у натури 840,000

414 Социјална давања запосленима 700,000

415 Накнаде трошкова за запослене 466,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 22,829,000

422 Трошкови путовања 18,078,000

423 Услуге по уговору 25,006,000

424 Специјализоване услуге 1,001,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,200,000

426 Материјал 8,120,000

462 Дотације међународним организацијама 150,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 551,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 300,000

512 Машине и опрема 22,100,000

515 Нематеријална имовина 520,540,000

17 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 8,563,514,000

Извори финансирања за раздео 17

01 Општи приходи и примања буџета 8,563,514,000

17.0 МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 2,327,572,000

Извори финансирања за главу 17.0

01 Општи приходи и примања буџета 2,327,572,000

0301
Координација и спровођење политике у области спољних послова

2,327,572,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

2,327,572,000

0002 Чланство у међународним организацијама 432,152,000

421 Стални трошкови 250,000

462 Дотације међународним организацијама 431,902,000

0003 Администрација и управљање 1,840,288,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 968,464,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 291,188,000

413 Накнаде у натури 1,200,000

414 Социјална давања запосленима 16,300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 26,647,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 18,000,000

421 Стални трошкови 110,279,000

422 Трошкови путовања 105,000,000

423 Услуге по уговору 150,823,000

424 Специјализоване услуге 1,800,000
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425 Текуће поправке и одржавање 28,854,000

426 Материјал 74,131,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000

512 Машине и опрема 35,000,000

515 Нематеријална имовина 600,000

5001 Реконструкција фасаде објекта МСП 55,132,000

511 Зграде и грађевински објекти 55,132,000

17.1 ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА 5,938,065,000

Извори финансирања за главу 17.1

01 Општи приходи и примања буџета 5,938,065,000

0302 Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 5,938,065,000

113 Спољни послови 5,938,065,000

0001
Подршка функционисању дипломатско-конзуларних 

представништава

4,140,289,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 522,480,000

413 Накнаде у натури 1,000,000

414 Социјална давања запосленима 50,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,523,861,000

421 Стални трошкови 380,000,000

422 Трошкови путовања 70,000,000

423 Услуге по уговору 527,946,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

426 Материјал 55,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

0003
Капитално и текуће одржавање објеката и опреме ДКП-а 498,352,000

421 Стални трошкови 30,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 268,252,000

512 Машине и опрема 100,000,000

515 Нематеријална имовина 100,000

0004 Обнова возног парка за потребе ДКП-а 179,000,000

421 Стални трошкови 57,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 22,000,000

426 Материјал 40,000,000

512 Машине и опрема 60,000,000

0005 Закуп пословних објеката ДКП-а 600,000,000

421 Стални трошкови 600,000,000

0006 Закуп резиденцијалних објеката ДКП-а 320,000,000

421 Стални трошкови 320,000,000

5004
Прибављање објеката у својину Републике Србије за потребе ДКП-а 200,424,000

511 Зграде и грађевински објекти 200,424,000

17.2
УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У 

РЕГИОНУ
297,877,000

Извори финансирања за главу 17.2
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01 Општи приходи и примања буџета 297,877,000

1902 Сарадња с дијаспором и Србима у региону 297,877,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

297,877,000

0001
Заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону 58,497,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 28,481,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,315,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000

421 Стални трошкови 3,000,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 5,949,000

424 Специјализоване услуге 600,000

425 Текуће поправке и одржавање 400,000

426 Материјал 1,400,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 101,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

512 Машине и опрема 1,000,000

0002
Очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у 

региону

239,380,000

421 Стални трошкови 700,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 5,380,000

424 Специјализоване услуге 4,500,000

426 Материјал 300,000

481 Дотације невладиним организацијама 226,000,000

18 МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 1,191,624,000

Извори финансирања за раздео 18

01 Општи приходи и примања буџета 670,143,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 521,481,000

0601 Подршка приступању Србије ЕУ 382,323,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

382,323,000

0001 Координација процеса европских интеграција 49,978,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,794,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,970,000

415 Накнаде трошкова за запослене 450,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 184,000

421 Стални трошкови 3,500,000

422 Трошкови путовања 2,750,000

423 Услуге по уговору 12,280,000

426 Материјал 50,000

0005 Припремљена национална верзија правних тековина ЕУ 60,816,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,105,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,910,000

415 Накнаде трошкова за запослене 400,000

421 Стални трошкови 10,000
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422 Трошкови путовања 1,050,000

423 Услуге по уговору 35,300,000

515 Нематеријална имовина 2,041,000

0006 Администрација и управљање 150,774,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27,786,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,487,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 1,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 750,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 121,000

421 Стални трошкови 2,865,000

422 Трошкови путовања 8,735,000

423 Услуге по уговору 55,855,000

424 Специјализоване услуге 2,260,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,125,000

426 Материјал 5,870,000

462 Дотације међународним организацијама 21,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 130,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

512 Машине и опрема 16,540,000

515 Нематеријална имовина 200,000

0007
Информисање јавности и обука о процесу европских интеграција 71,500,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,195,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,315,000

415 Накнаде трошкова за запослене 450,000

421 Стални трошкови 6,335,000

422 Трошкови путовања 2,030,000

423 Услуге по уговору 38,175,000

426 Материјал 500,000

481 Дотације невладиним организацијама 6,500,000

0008
Координација за вођење преговора о приступању Републике Србије 

ЕУ и Тим за подршку преговорима

22,270,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,350,000

422 Трошкови путовања 520,000

423 Услуге по уговору 20,400,000

0009

Координација усклађивања са циљевима ЕУ унутар зелене агенде, 

дигиталне трансформације и одрживости и УН Агенде 2030

26,985,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,490,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,445,000

415 Накнаде трошкова за запослене 210,000

421 Стални трошкови 610,000

422 Трошкови путовања 1,230,000

423 Услуге по уговору 14,000,000

0602
Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну 

помоћ ЕУ и развојне помоћи
809,301,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

809,301,000

0001
Планирање, програмирање, праћење и извештавање о ЕУ 

средствима и међународној помоћи

61,797,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,991,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,719,000

415 Накнаде трошкова за запослене 765,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 370,000

421 Стални трошкови 340,000

422 Трошкови путовања 2,180,000

423 Услуге по уговору 20,432,000

515 Нематеријална имовина 2,000,000

0004
Планирање и програмирање и ефикасно спровођење програма 

прекограничне и транснационалне сарадње

61,210,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35,006,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,330,000

415 Накнаде трошкова за запослене 600,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 184,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 3,570,000

423 Услуге по уговору 16,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

465 Остале дотације и трансфери 200,000

0005
Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник МЕИ 11,293,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,181,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,246,000

415 Накнаде трошкова за запослене 223,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 93,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 1,530,000

4002
ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија - техничка 

помоћ

33,872,000

421 Стални трошкови 550,000

422 Трошкови путовања 2,150,000

423 Услуге по уговору 23,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 260,000

426 Материјал 1,001,000

465 Остале дотације и трансфери 6,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 151,000

512 Машине и опрема 760,000

4003
ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Србија - техничка 

помоћ

46,021,000

421 Стални трошкови 350,000

422 Трошкови путовања 3,100,000

423 Услуге по уговору 27,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 250,000

426 Материјал 301,000

465 Остале дотације и трансфери 11,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 170,000

512 Машине и опрема 3,650,000

4004
ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија - 

техничка помоћ

22,531,000

421 Стални трошкови 850,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 7,160,000

425 Текуће поправке и одржавање 130,000
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426 Материјал 301,000

465 Остале дотације и трансфери 11,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 80,000

512 Машине и опрема 1,010,000

4005
ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија - техничка 

помоћ

27,650,000

421 Стални трошкови 700,000

422 Трошкови путовања 1,200,000

423 Услуге по уговору 18,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 130,000

426 Материјал 260,000

465 Остале дотације и трансфери 7,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 60,000

512 Машине и опрема 300,000

4008 Транснационални програм Дунав - техничка помоћ 28,182,000

421 Стални трошкови 60,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 13,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 11,000

426 Материјал 101,000

465 Остале дотације и трансфери 12,000,000

512 Машине и опрема 510,000

4009
Јадранско Јонски транснационални програм - техничка помоћ 26,660,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 10,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,000

426 Материјал 110,000

465 Остале дотације и трансфери 12,000,000

512 Машине и опрема 510,000

4010

ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Црна Гора и Србија - 

Босна и Херцеговина - техничка помоћ 2014-2020

50,117,000

421 Стални трошкови 1,150,000

422 Трошкови путовања 4,450,000

423 Услуге по уговору 25,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 414,000

426 Материјал 353,000

465 Остале дотације и трансфери 18,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 150,000

512 Машине и опрема 100,000

4012
ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија - 

техничка помоћ 2016-2020

11,373,000

421 Стални трошкови 135,000

422 Трошкови путовања 2,200,000

423 Услуге по уговору 5,750,000

425 Текуће поправке и одржавање 11,000

426 Материјал 2,000

465 Остале дотације и трансфери 3,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 25,000
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512 Машине и опрема 250,000

4013

ИПА прекогранична сарадња - Фокална тачка - подршка 

управљању макрорегионалне стратегије за Јадранско-јонски регион

25,670,000

421 Стални трошкови 20,000

422 Трошкови путовања 10,000,000

423 Услуге по уговору 15,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 150,000

426 Материјал 300,000

512 Машине и опрема 200,000

4015
ИПА 2020 II део - Подршка ЕУ интеграцијама - Неалоцирана 

средства

78,192,000

423 Услуге по уговору 78,192,000

7030
ИПА 2013 - Подршка европским интеграцијама и припрема 

пројеката за 2014 - 2020

143,629,000

423 Услуге по уговору 143,629,000

7061 ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ 124,260,000

423 Услуге по уговору 124,260,000

7075
ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма 

ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана средства)

56,844,000

423 Услуге по уговору 56,844,000

19 МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 160,867,361,000

Извори финансирања за раздео 19

01 Општи приходи и примања буџета 159,526,185,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 403,636,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15,540,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 620,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 302,000,000

1703 Операције и функционисање МО и ВС 160,867,361,000

210 Војна одбрана 159,566,649,000

0001 Функционисање МО и ВС 82,132,015,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,422,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 294,000

413 Накнаде у натури 101,346,000

415 Накнаде трошкова за запослене 45,025,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 336,000,000

421 Стални трошкови 4,694,015,000

422 Трошкови путовања 1,369,973,000

423 Услуге по уговору 1,653,896,000

424 Специјализоване услуге 1,170,493,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,731,724,000

426 Материјал 6,277,799,000

462 Дотације међународним организацијама 5,600,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 308,343,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 19,080,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 793,342,000

511 Зграде и грађевински објекти 512,467,000

512 Машине и опрема 60,148,529,000

515 Нематеријална имовина 82,900,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 869,767,000
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0002 Мултинационалне операције 1,506,878,000

413 Накнаде у натури 17,246,000

421 Стални трошкови 11,780,000

422 Трошкови путовања 129,293,000

423 Услуге по уговору 11,311,000

424 Специјализоване услуге 913,143,000

425 Текуће поправке и одржавање 72,709,000

426 Материјал 195,398,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 36,000

511 Зграде и грађевински објекти 50,000,000

512 Машине и опрема 105,962,000

0003 Администрација и управљање 61,326,155,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,063,933,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,015,293,000

414 Социјална давања запосленима 540,429,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,266,500,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 440,000,000

0009 Војно здравство 2,807,272,000

421 Стални трошкови 608,194,000

422 Трошкови путовања 4,450,000

423 Услуге по уговору 225,300,000

424 Специјализоване услуге 48,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 395,150,000

426 Материјал 1,292,370,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

512 Машине и опрема 230,600,000

515 Нематеријална имовина 708,000

4001 Попуна ратних материјалних резерви 240,000,000

512 Машине и опрема 240,000,000

4008 Модернизација и ремонт средстава НВО 812,100,000

512 Машине и опрема 812,100,000

5007 Возила и опрема 1,800,000,000

512 Машине и опрема 1,800,000,000

5008 Опремање НВО по трипартитном споразуму 6,662,229,000

512 Машине и опрема 6,662,229,000

5009
Транспортна и војнополицијска средства Војске Србије 390,000,000

512 Машине и опрема 390,000,000

5010 Опремање ВМА медицинском опремом 690,000,000

512 Машине и опрема 690,000,000

5011
Изградња, реконструкција и капитално одржавање објеката за 

смештај НВО и особља МО и ВС

700,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 700,000,000

5012 Информатичка и телекомуникациона опрема МО и ВС 500,000,000

512 Машине и опрема 500,000,000

220 Цивилна одбрана 13,500,000

0004 Ванредне ситуације 13,500,000

421 Стални трошкови 1,000,000
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422 Трошкови путовања 10,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 1,000,000

250 Одбрана некласификована на другом месту 1,287,212,000

0005 Изградња и одржавање стамбеног простора 20,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000

0006
Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и 

одржавање средстава

650,000,000

512 Машине и опрема 650,000,000

0007
Унапређење стања у области војног образовања и војне 

научноистраживачке делатности

115,000,000

422 Трошкови путовања 11,000,000

423 Услуге по уговору 15,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 69,000,000

512 Машине и опрема 20,000,000

0008 Функционисање система специјалних веза 502,212,000

421 Стални трошкови 123,324,000

425 Текуће поправке и одржавање 60,888,000

513 Остале некретнине и опрема 318,000,000

20
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ
2,243,008,000

Извори финансирања за раздео 20

01 Општи приходи и примања буџета 1,737,645,000

05 Донације од иностраних земаља 94,690,000

07 Трансфери од других нивоа власти 171,772,000

11 Примања од иностраних задуживања 200,001,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 38,900,000

0607 Систем јавне управе 715,007,000

111 Извршни и законодавни органи 491,276,000

0001 Управна инспекција 61,480,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 41,578,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,300,000

413 Накнаде у натури 240,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 470,000

421 Стални трошкови 3,204,000

422 Трошкови путовања 765,000

423 Услуге по уговору 1,032,000

424 Специјализоване услуге 450,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,250,000

426 Материјал 2,001,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 240,000

512 Машине и опрема 1,050,000

0006 Уређење и надзор система јавне управе 32,807,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 28,317,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,290,000

423 Услуге по уговору 200,000

0007 Систем матичних књига 73,298,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,483,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,013,000

422 Трошкови путовања 547,000

423 Услуге по уговору 33,887,000

426 Материјал 100,000

515 Нематеријална имовина 8,268,000

0010 Подршка раду ЈП Службени гласник 252,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 252,000,000

0011 Стручно усавршавање и стручни испити 71,691,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,448,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,886,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,885,000

422 Трошкови путовања 450,000

423 Услуге по уговору 35,822,000

515 Нематеријална имовина 10,200,000

411 Општи економски и комерцијални послови 223,731,000

0009 Администрација и управљање 223,731,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 63,322,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,624,000

413 Накнаде у натури 550,000

414 Социјална давања запосленима 1,301,000

415 Накнаде трошкова за запослене 14,205,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,260,000

421 Стални трошкови 10,995,000

422 Трошкови путовања 3,215,000

423 Услуге по уговору 74,892,000

424 Специјализоване услуге 2,536,000

425 Текуће поправке и одржавање 7,700,000

426 Материјал 18,280,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 250,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 12,100,000

515 Нематеријална имовина 3,000,000

0608 Систем локалне самоуправе 1,297,548,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

797,548,000

0002 Уређење и надзор у области локалне самоуправе 50,859,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,103,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,046,000

422 Трошкови путовања 180,000

423 Услуге по уговору 2,530,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 25,000,000

0005
Подршка раду Заједничког консултативног одбора Комитета 

региона Европске уније и Републике Србије

2,114,000

422 Трошкови путовања 1,199,000

423 Услуге по уговору 915,000

4003
Програм за сузбијање ларви комараца на територији Републике 

Србије - Централна Србија

220,000,000

423 Услуге по уговору 29,000,000

426 Материјал 191,000,000
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4005 Локална самоуправа за 21. век 94,690,000

422 Трошкови путовања 5,500,000

423 Услуге по уговору 78,880,000

426 Материјал 310,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 10,000,000

5001 Партнерство за локални развој 429,885,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000

462 Дотације међународним организацијама 45,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 384,884,000

180
Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти 500,000,000

0004
Подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе 500,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 500,000,000

0613 Реформа јавне управе 230,453,000

111 Извршни и законодавни органи 230,453,000

0003
Уређење јавно - службеничког система заснованог на заслугама 59,228,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,138,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,657,000

422 Трошкови путовања 910,000

423 Услуге по уговору 30,523,000

0004
Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА 18,000,000

462 Дотације међународним организацијама 18,000,000

0005 Управљање реформом јавне управе 113,525,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,501,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,197,000

422 Трошкови путовања 779,000

423 Услуге по уговору 4,948,000

462 Дотације међународним организацијама 3,100,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 88,000,000

0006 Реформа инспекцијског надзора 800,000

423 Услуге по уговору 800,000

7019 ИПА 2014 - Реформа јавне управе 32,347,000

424 Специјализоване услуге 32,347,000

7074 ИПА 2018 - Демократија и управљање 6,553,000

423 Услуге по уговору 6,553,000

21 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 30,864,294,000

Извори финансирања за раздео 21

01 Општи приходи и примања буџета 30,797,878,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 52,906,000

06 Донације од међународних организација 8,220,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 100,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 5,190,000

21.0 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 30,184,441,000

Извори финансирања за главу 21.0

01 Општи приходи и примања буџета 30,184,441,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 137,650,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

137,650,000
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0001
Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту 36,050,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,221,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,579,000

415 Накнаде трошкова за запослене 800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450,000

4001
ПРОИЗВОД ИНФО-Успостављање јединственог дигиталног 

сервиса у вези са техничким прописима 

51,600,000

423 Услуге по уговору 2,500,000

512 Машине и опрема 17,600,000

515 Нематеријална имовина 31,500,000

4004
Програм финансијске подршке - Коришћењем стандардa до 

конкурентнијих производа

50,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

50,000,000

1505 Регионални развој 1,037,000,000

411 Општи економски и комерцијални послови 1,000,000,000

4004 Подршка развоју пословне инфраструктуре 1,000,000,000

511 Зграде и грађевински објекти

“Део средстава ове апропријације намењен је за реализацију Програма 

подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину; део 

средстава ове апропријације намењен је за реализацију Програма 

подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину; део 

средстава ове апропријације намењен је за реализацију Програма 

подршке развоју пословне инфраструктуре за 2023. годину,  a  распоред 

и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе”

1,000,000,000

474 Вишенаменски развојни пројекти 37,000,000

0004 Подстицање равномерног регионалног развоја 35,000,000

424 Специјализоване услуге

Средства ове апропријације намењена су за подршку акредитованим 

регионалним развојним агенцијама у циљу јачања институционалних 

капацитета на регионалном и локалном нивоу, а распоред и коришћење 

средстава вршиће се по посебном акту Владе

20,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Средства ове апропријације намењена су за Програм подстицања 

регионалног и локалног развоја у циљу суфинансирања чланарине ЈЛС 

за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција, а 

распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту 

Владе

15,000,000

4005 Програм развоја Подриња 2,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

2,000,000

1508
Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја

2,799,292,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

2,799,292,000

0001 Контрола и надзор над радом јавних предузећа 30,616,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,135,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,960,000

415 Накнаде трошкова за запослене 520,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

0002 Политике и мере привредног и регионалног развоја 300,328,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 108,247,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 16,400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,181,000
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424 Специјализоване услуге

Средства ове апропријације намењена су за Агенцију за привредне 

регистре

172,500,000

0003 Управљање процесом приватизације и стечајем 203,168,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53,120,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,048,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

424 Специјализоване услуге

Средства ове апропријације намењена су за Агенцију за вођење спорова 

у поступку приватизације.

140,000,000

0004 Администрација и управљање 265,180,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 68,849,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,431,000

413 Накнаде у натури 2,000,000

414 Социјална давања запосленима 5,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,100,000

421 Стални трошкови 15,000,000

422 Трошкови путовања 7,000,000

423 Услуге по уговору 80,000,000

424 Специјализоване услуге 4,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000

426 Материјал 13,000,000

462 Дотације међународним организацијама 7,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 4,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000,000

512 Машине и опрема 12,000,000

515 Нематеријална имовина 3,000,000

4002
Кредитна подршка предузећима у поступку приватизације 2,000,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

2,000,000,000

1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде 2,408,499,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

2,408,499,000

4002 Подршка развоју предузетништва 2,002,499,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебним актима Владе.

1,982,499,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебним актима Владе.

20,000,000

4003 Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП 42,000,000

424 Специјализоване услуге

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

42,000,000

4008 Подршка индустријском развоју 364,000,000

423 Услуге по уговору 120,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

244,000,000

1510 Привлачење инвестиција 23,802,000,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

23,802,000,000

0001
Стручна и административна подршка у области привредног и 

регионалног развоја

800,000,000

118



Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

424 Специјализоване услуге

Средства ове апропријације намењена су  за Развојну агенцију Србије

800,000,000

0003 Улагања од посебног значаја 23,001,000,000

454 23,000,000,000Субвенције приватним предузећима

Средства ове апропријације намењена су за измирење преузетих обавеза 

по уговорима о додели средстава за директне инвестиције и то за 

привредно друштво: Kromberg&Schubert doo Крушевац, Integrated Micro-

Electronics d.o.o. Niš, SOYLEMEZ RUBBER&PLASTIC DOO Žitorađa, 

ZG Lighting SRB d.o.o. Niš (Palilula), Essex Furukawa Magnet Wire Balkan 

d.o.o. Zrenjanin, ELDISY SERBIA D.O.O. ČAČAK, VORWERK 

DRIVETEC SERBIA D.O.O. ČAČAK, VORWERK AUTOTEC SERBIA 

D.O.O. ČAČAK, BizLink Technology SRB Prokuplje, Eurotay d.o.o. Adrani, 

Adient Automotive d.o.o. Loznica, LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA 

ADA, Novares Serbia d.o.o. Zrenjanin, S.H.E. Superior Heating Elements 

d.o.o. Svilajnac,  MILOTEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, ŠIMANOVCI, Amphenol 

Automotive Technology d.o.o. Trstenik, SPINTEC PRECISION d.o.o. Niš, 

Tridonic SRB d.o.o. Niš (Palilula), ZF Serbia d.o.o. Pančevo, FEKA 

Automotive d.o.o. Ćuprija, Ellis enterprises east doo Kruševac, BOYSEN 

Abgassysteme doo Subotica, Barry Callebaut Sout East Europe Beograd, 

MTU Maintenance Serbia d.o.o. Nova Pazova (MTU Maintenance Serbia 

d.o.o Београд-Нови Београд), BROSE d.o.o. Pančevo, ESB PELLETS DOO 

TUTIN, Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o. 

Kragujevac, A 2000 Industrija Elektronika Svilajnac, Planet Bike Co. 

Beograd, Cooper Tire&Rubber Company Serbia d.o.o. Kruševac, Linglong 

International Europe d.o.o.  Zrenjanin, Cablex-S doo Platičevo, Kyungshin 

Cable Europe  d.o.o. Smederevska Palanka, Toyo Tire Serbia d.o.o. Indjija, 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA DOO NOVI SAD, KOENIG 

METALL d.o.o. Ivanjica, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I 

USLUGE GIR DOO ADRANI, FEITIANSUYE DOO PERLEZ, DRUŠTVO 

ZA PROMET I USLUGE "CHEMICAL AGROSAVA" DOO, BEOGRAD 

(NOVI BEOGRAD), Društvo za inženjering i usluge MILLENNIUM 

RESORTS D.O.O. BEOGRAD-Savski Venac, Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. 

za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola, SMP 

Automotive Interior Modules d.o.o. Ćuprija, Fischer automotive systems KD 

Jagodina, DRUŠTVO ZA ELEKTRONIKU PROMET I USLUGE DMV 

INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI DOO NIŠ, ALBON 

ENGINEERING & MANUFACTURING DOO PEĆINCI, Magna Seating 

d.o.o. Odžaci, Bizerba Production & Tech Center d.o.o. Valjevo, TM 

HOSPITALITY DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, DEM DOO ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU KULPIN, FABRIKA ZA PRERADU VOĆA 

I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, MECAFOR PRODUCTS 

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA, GDC 

Services and Solutions d.o.o. Beograd (ICL Services and Solutions d.o.o. 

Beograd), AVNET DOO BEOGRAD (EBV Elektronik d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd), Regent Lighting doo Svilajnac, WACKER NEUSON 

KRAGUJEVAC DOO  KRAGUJEVAC, Yanfeng Seating d.o.o. Kragujevac, 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, IMG 

MANUFACTURING d.o.o. Beograd, MACARON MODA D.O.O. VELIKA 

PLANA, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

TRGOVINU INTERTRON VRŠAC, Ivković Investment Group doo Ratina, 

ALCO GROUP HOTELI D.O.O. BEOGRAD – Čukarica, Atlantic Štark 

d.o.o. Beograd, Preduzeće za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od 

krompira Chips Way d.o.o. Čačak, HANSGROHE DOO BEOGRAD, 

Swisslion-Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Milanovac, 

UNITED ALLOY-TECH EUROPE društvo sa ograničenom odgovornošću 

Majur, EKO-PAK DOO ŽITORAĐE, SPAJIĆ DOO NEGOTIN, TEKLAS 

AUTOMOTIVE Vladičin Han, PROMONT GROUP NOVI SAD, JAFFA 

FABRIKA BISKVITA CRVENKA, MING DOO, BEOGRAD (ZEMUN), 

Industrija skroba Jabuka d.o.o. Pančevo, ERENLI DOO Leskovac, 

FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA, Sunal d.o.o. Novi Sad Fabrika za 

proizvodnju alkohola, Palfinger proizvodnja d.o.o. Niš (Palfinger proizvodnja 

d.o.o. Beograd), Estate Glory doo Banja Koviljača (Eternal Glory doo Banja 

Koviljača), FCA Srbija d.o.o Kragujevac, BIMAL SUNCE DOO SOMBOR, 

HENKEL SRBIJA DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), SALAD HOUSE 

PROIZVODNJA HRANE OD VOĆA I POVRĆA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU FUTOG, PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SOLE-KOMERC DOO 

BEOGRAD, GRUNDFOS SRBIJA DOO INĐIJA, PRIVREDNO 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO 

BEOGRAD, ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA 

DOO PRAHOVO, BIRDSEYE TELEPRESENCE INC DOO BEOGRAD-

ČUKARICA, PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU 

ECOMEX DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PEKARA PONS DOO ČAČAK, 

Shenchi Automotive Parts d.o.o. Kragujevac, DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE 

STAX TECHNOLOGIES KONJEVIĆI, Društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge MOKA ČAČAK, GORENJE 

APARATI ZA DOMAĆINSTVO DOO VALJEVO, Dijamant Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, 

NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD, DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BELT RATINA, RIO 

PHARMACEUTICALS doo Beograd-Zemun, PROIZVODNO 

TRGOVINSKO PREDUZEĆE NATURA TRADE DOO, LOZNICA, Nidec 

Elesys Europe d.o.o. Novi Sad, Nidec Electric Motor Serbia d.o.o. Novi Sad, 

Muehlbauer Automation d.o.o. Stara Pazova, SCHIEBEL COMPONENTS 

DOO JAGODINA, KNAUF INSULATION DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZEMUN); за 

подстицање привредног развоја у складу са посебним актима Влaде.
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Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000,000

4001
Оснивачки улог Републике Србије у привредним друштвима 1,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 1,000,000

21.1 ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 274,163,000

Извори финансирања за главу 21.1

01 Општи приходи и примања буџета 264,853,000

06 Донације од међународних организација 4,220,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 5,090,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 274,163,000

130 Опште услуге 274,163,000

0004 Развој метролошког система 255,994,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 125,901,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,074,000

413 Накнаде у натури 200,000

Субвенције приватним предузећима

Средства ове апропријације намењена су за измирење преузетих обавеза 

по уговорима о додели средстава за директне инвестиције и то за 

привредно друштво: Kromberg&Schubert doo Крушевац, Integrated Micro-

Electronics d.o.o. Niš, SOYLEMEZ RUBBER&PLASTIC DOO Žitorađa, 

ZG Lighting SRB d.o.o. Niš (Palilula), Essex Furukawa Magnet Wire Balkan 

d.o.o. Zrenjanin, ELDISY SERBIA D.O.O. ČAČAK, VORWERK 

DRIVETEC SERBIA D.O.O. ČAČAK, VORWERK AUTOTEC SERBIA 

D.O.O. ČAČAK, BizLink Technology SRB Prokuplje, Eurotay d.o.o. Adrani, 

Adient Automotive d.o.o. Loznica, LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA 

ADA, Novares Serbia d.o.o. Zrenjanin, S.H.E. Superior Heating Elements 

d.o.o. Svilajnac,  MILOTEX PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU DOO, ŠIMANOVCI, Amphenol 

Automotive Technology d.o.o. Trstenik, SPINTEC PRECISION d.o.o. Niš, 

Tridonic SRB d.o.o. Niš (Palilula), ZF Serbia d.o.o. Pančevo, FEKA 

Automotive d.o.o. Ćuprija, Ellis enterprises east doo Kruševac, BOYSEN 

Abgassysteme doo Subotica, Barry Callebaut Sout East Europe Beograd, 

MTU Maintenance Serbia d.o.o. Nova Pazova (MTU Maintenance Serbia 

d.o.o Београд-Нови Београд), BROSE d.o.o. Pančevo, ESB PELLETS DOO 

TUTIN, Yanfeng International Automotive Technology Serbia d.o.o. 

Kragujevac, A 2000 Industrija Elektronika Svilajnac, Planet Bike Co. 

Beograd, Cooper Tire&Rubber Company Serbia d.o.o. Kruševac, Linglong 

International Europe d.o.o.  Zrenjanin, Cablex-S doo Platičevo, Kyungshin 

Cable Europe  d.o.o. Smederevska Palanka, Toyo Tire Serbia d.o.o. Indjija, 

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SERBIA DOO NOVI SAD, KOENIG 

METALL d.o.o. Ivanjica, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I 

USLUGE GIR DOO ADRANI, FEITIANSUYE DOO PERLEZ, DRUŠTVO 

ZA PROMET I USLUGE "CHEMICAL AGROSAVA" DOO, BEOGRAD 

(NOVI BEOGRAD), Društvo za inženjering i usluge MILLENNIUM 

RESORTS D.O.O. BEOGRAD-Savski Venac, Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. 

za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola, SMP 

Automotive Interior Modules d.o.o. Ćuprija, Fischer automotive systems KD 

Jagodina, DRUŠTVO ZA ELEKTRONIKU PROMET I USLUGE DMV 

INDUSTRIJSKI KONTROLNI SISTEMI DOO NIŠ, ALBON 

ENGINEERING & MANUFACTURING DOO PEĆINCI, Magna Seating 

d.o.o. Odžaci, Bizerba Production & Tech Center d.o.o. Valjevo, TM 

HOSPITALITY DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC, DEM DOO ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU KULPIN, FABRIKA ZA PRERADU VOĆA 

I POVRĆA NECTAR DOO, BAČKA PALANKA, MECAFOR PRODUCTS 

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KIKINDA, GDC 

Services and Solutions d.o.o. Beograd (ICL Services and Solutions d.o.o. 

Beograd), AVNET DOO BEOGRAD (EBV Elektronik d.o.o. Beograd-Novi 

Beograd), Regent Lighting doo Svilajnac, WACKER NEUSON 

KRAGUJEVAC DOO  KRAGUJEVAC, Yanfeng Seating d.o.o. Kragujevac, 

DRUŠTVO ZA TRGOVINU ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, IMG 

MANUFACTURING d.o.o. Beograd, MACARON MODA D.O.O. VELIKA 

PLANA, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 

TRGOVINU INTERTRON VRŠAC, Ivković Investment Group doo Ratina, 

ALCO GROUP HOTELI D.O.O. BEOGRAD – Čukarica, Atlantic Štark 

d.o.o. Beograd, Preduzeće za proizvodnju čipsa i drugih proizvoda od 

krompira Chips Way d.o.o. Čačak, HANSGROHE DOO BEOGRAD, 

Swisslion-Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Gornji Milanovac, 

UNITED ALLOY-TECH EUROPE društvo sa ograničenom odgovornošću 

Majur, EKO-PAK DOO ŽITORAĐE, SPAJIĆ DOO NEGOTIN, TEKLAS 

AUTOMOTIVE Vladičin Han, PROMONT GROUP NOVI SAD, JAFFA 

FABRIKA BISKVITA CRVENKA, MING DOO, BEOGRAD (ZEMUN), 

Industrija skroba Jabuka d.o.o. Pančevo, ERENLI DOO Leskovac, 

FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA, Sunal d.o.o. Novi Sad Fabrika za 

proizvodnju alkohola, Palfinger proizvodnja d.o.o. Niš (Palfinger proizvodnja 

d.o.o. Beograd), Estate Glory doo Banja Koviljača (Eternal Glory doo Banja 

Koviljača), FCA Srbija d.o.o Kragujevac, BIMAL SUNCE DOO SOMBOR, 

HENKEL SRBIJA DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), SALAD HOUSE 

PROIZVODNJA HRANE OD VOĆA I POVRĆA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU FUTOG, PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SOLE-KOMERC DOO 

BEOGRAD, GRUNDFOS SRBIJA DOO INĐIJA, PRIVREDNO 

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HLEBA I PECIVA DON DON DOO 

BEOGRAD, ELIXIR PRAHOVO INDUSTRIJA HEMIJSKIH PROIZVODA 

DOO PRAHOVO, BIRDSEYE TELEPRESENCE INC DOO BEOGRAD-

ČUKARICA, PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU 

ECOMEX DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC), DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU PROMET I USLUGE PEKARA PONS DOO ČAČAK, 

Shenchi Automotive Parts d.o.o. Kragujevac, DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE 

STAX TECHNOLOGIES KONJEVIĆI, Društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge MOKA ČAČAK, GORENJE 

APARATI ZA DOMAĆINSTVO DOO VALJEVO, Dijamant Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za proizvodnju ulja, masti i margarina Zrenjanin, 

NEOPLANTA INDUSTRIJA MESA DOO NOVI SAD, DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BELT RATINA, RIO 

PHARMACEUTICALS doo Beograd-Zemun, PROIZVODNO 

TRGOVINSKO PREDUZEĆE NATURA TRADE DOO, LOZNICA, Nidec 

Elesys Europe d.o.o. Novi Sad, Nidec Electric Motor Serbia d.o.o. Novi Sad, 

Muehlbauer Automation d.o.o. Stara Pazova, SCHIEBEL COMPONENTS 

DOO JAGODINA, KNAUF INSULATION DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (ZEMUN); за 

подстицање привредног развоја у складу са посебним актима Влaде.
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Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

414 Социјална давања запосленима 1,296,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,703,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,475,000

421 Стални трошкови 12,680,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 26,203,000

424 Специјализоване услуге 7,380,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,500,000

426 Материјал 12,800,000

462 Дотације међународним организацијама 10,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000

512 Машине и опрема 21,980,000

515 Нематеријална имовина 1,000

0005
Развој система контроле предмета од драгоцених метала 18,169,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,528,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,747,000

414 Социјална давања запосленима 210,000

415 Накнаде трошкова за запослене 250,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 334,000

422 Трошкови путовања 700,000

423 Услуге по уговору 30,000

425 Текуће поправке и одржавање 590,000

426 Материјал 1,580,000

462 Дотације међународним организацијама 1,200,000

21.2 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 178,582,000

Извори финансирања за главу 21.2

01 Општи приходи и примања буџета 121,476,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 52,906,000

06 Донације од међународних организација 4,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 100,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 100,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 178,582,000

130 Опште услуге 178,582,000

0003 Уређење области стандардизације 178,582,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 84,334,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,981,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 1,410,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,704,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,300,000

421 Стални трошкови 18,115,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 21,389,000

424 Специјализоване услуге 30,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,220,000
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426 Материјал 3,548,000

462 Дотације међународним организацијама 22,001,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

512 Машине и опрема 2,600,000

515 Нематеријална имовина 1,500,000

21.3 УСТАНОВА У ОБЛАСТИ АКРЕДИТАЦИЈЕ 227,107,000

Извори финансирања за главу 21.3

01 Општи приходи и примања буџета 227,107,000

1503 Развој националног система инфраструктуре квалитета 227,107,000

130 Опште услуге 227,107,000

0002 Акредитација тела за оцењивање усаглашености 227,107,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 92,867,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,070,000

414 Социјална давања запосленима 1,410,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,900,000

421 Стални трошкови 6,860,000

422 Трошкови путовања 7,000,000

423 Услуге по уговору 75,800,000

424 Специјализоване услуге 1,150,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,100,000

426 Материјал 3,800,000

462 Дотације међународним организацијама 3,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 9,000,000

512 Машине и опрема 5,250,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

21.4 УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР 1,000

Извори финансирања за главу 21.4

01 Општи приходи и примања буџета 1,000

1510 Привлачење инвестиција 1,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,000

0004

Унапређење ефикасности рада државних органа ради стварања 

повољнијег пословног и инвестиционог окружења

1,000

423 Услуге по уговору 1,000

22
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ
288,925,689,000

Извори финансирања за раздео 22

01 Општи приходи и примања буџета 119,731,858,000

05 Донације од иностраних земаља 600,000

06 Донације од међународних организација 6,079,764,000

10 Примања од домаћих задуживања 16,619,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 142,473,635,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 100,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 4,020,732,000

22.0
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ
288,465,956,000

Извори финансирања за главу 22.0

01 Општи приходи и примања буџета 119,310,934,000
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06 Донације од међународних организација 6,079,764,000

10 Примања од домаћих задуживања 16,619,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 142,473,635,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 3,982,623,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 53,417,802,000

450 Саобраћај 53,417,802,000

0001 Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја 19,959,779,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 97,072,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,707,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000

423 Услуге по уговору 18,500,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације намењена су за Јавно предузеће Путеви 

Србије, за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева 

и унапређења безбедности саобраћаја и за Коридори Србије д.о.о. 

Београд, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебним 

актима Владе.

18,700,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Коришћење средстава ове апропријације вршиће се по посебним актима 

Владе.

1,013,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 115,000,000

0002 Железнички и интермодални саобраћај 25,178,494,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,451,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,493,000

415 Накнаде трошкова за запослене 550,000

423 Услуге по уговору 9,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације у износу од 20.000.000 динара намењена су 

за стимулативне мере у циљу унапређења комбинованог транспорта; 

преостала средства намењена су за привредна друштва у области 

железничког саобраћаја, а распоред и коришћење средстава вршиће се 

по посебним актима Владе.

25,000,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Средства ове апропријације намењена су за стимулативне мере у циљу 

унапређења комбинованог транспорта.

100,000,000

512 Машине и опрема 50,000,000

0003 Водни саобраћај 80,145,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59,613,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,032,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,000,000

423 Услуге по уговору 8,500,000

0004 Ваздушни саобраћај 2,023,506,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,642,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,764,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000

423 Услуге по уговору 4,800,000

424 Специјализоване услуге 1,400,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебним актима Владе.

605,000,000

0005 Администрација и управљање 804,146,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 85,031,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,883,000

413 Накнаде у натури 2,500,000
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414 Социјална давања запосленима 6,600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,200,000

421 Стални трошкови 70,850,000

422 Трошкови путовања 26,300,000

423 Услуге по уговору 150,000,000

424 Специјализоване услуге 20,482,000

425 Текуће поправке и одржавање 31,000,000

426 Материјал 46,300,000

462 Дотације међународним организацијама 160,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 5,100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 30,000,000

512 Машине и опрема 94,400,000

515 Нематеријална имовина 10,000,000

4001 Стратегија ЕУ за Јадранско - јонски регион 7,280,000

422 Трошкови путовања 2,100,000

423 Услуге по уговору 5,180,000

4003
ИПА 2020-Подршка ЕУ интеграцијама-неалоцирана средства 38,400,000

511 Зграде и грађевински објекти 38,400,000

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој 11,036,000

424 Специјализоване услуге 11,036,000

7052 Транснационални програм Дунав 2014-2020 6,000,000

421 Стални трошкови 300,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

426 Материјал 100,000

512 Машине и опрема 600,000

7060 ИПА 2015 Саобраћај 5,215,621,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,215,621,000

7081 ИПА 2020 - Демократија и управљање 93,395,000

511 Зграде и грађевински објекти 93,395,000

0702
Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику 

Србију
233,839,206,000

450 Саобраћај 233,839,206,000

0001
Подршка реализацији пројеката и међународна сарадња 166,410,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,247,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,613,000

415 Накнаде трошкова за запослене 550,000

423 Услуге по уговору 25,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 120,000,000

4004
Пројекат унапређења трговине и транспорта Западног Балкана уз 

примену вишефазног програмског приступа

356,705,000

421 Стални трошкови 4,248,000

423 Услуге по уговору 317,633,000

426 Материјал 295,000

512 Машине и опрема 34,529,000
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4007

Развој и инсталација система за навигационо праћење и 

електронско обележавање пловног пута на Сави (AtoNs)

118,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 33,040,000

512 Машине и опрема 84,960,000

4008
Програм интегралног развоја Овчарско-Кабларске клисуре 235,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 235,000,000

4009 Програм интегралног развоја Југозападне Србије 1,165,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,165,000,000

5008 Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума 10,633,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 10,633,000,000

5011

Израда Генералног пројекта робно-транспортног центра и Студије 

оправданости, Идејног и Главног пројекта контејнерског терминала 

у Макишу

25,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000

5013
Израда Идејног решења и Главног пројекта измештања пута 

Београд-Сремчица у Железнику

3,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000

5015 Пројекат мађарско - српске железнице 25,036,497,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,036,497,000

5017
Извођење дела радова на изградњи аутопута Е-75, деоница: ГП 

Келебија-петља Суботица Југ

28,161,000

511 Зграде и грађевински објекти 28,161,000

5019

Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница: 

Мост преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток (сектори 4, 5 и 

6)

11,200,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 11,200,000,000

5023
Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја 1,014,240,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,014,240,000

5026

Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у 

општинама средње величине у Србији V и Зелени градови

480,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 480,000,000

5027 Реконструкција железничке пруге Ниш - Димитровград 4,400,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,400,000,000

5029
Реконструкција старог моста на граничном прелазу Љубовија - 

Братунац 

120,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 120,000,000

5030
Реконструкција моста на граничном прелазу - Каракај (Зворник) 5,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000

5032 Реконструкција моста на граничном прелазу - Шепак 5,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000

5033
Реконструкција моста на граничном прелазу - Скелани (Бајина 

Башта)

15,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 15,000,000

5034 Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега 19,384,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 19,384,000,000

5035 Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина 50,617,534,000

511 Зграде и грађевински објекти 50,617,534,000

5038
Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1” 2,360,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,360,000

5039
Имплементација система хидро-метео станица и система надзора 

клиренса мостова

88,339,000

511 Зграде и грађевински објекти 35,400,000

512 Машине и опрема 52,939,000
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5040
Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на 

унутрашњим водним путевима Републике Србије

413,826,000

511 Зграде и грађевински објекти 60,180,000

512 Машине и опрема 353,646,000

5042
Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског рата 1,284,233,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,284,233,000

5043 Изградња аутопута Е-761 Београд-Сарајево 8,973,200,000

511 Зграде и грађевински објекти 8,973,200,000

5045 Изградња саобраћајнице Рума - Шабац - Лозница 13,352,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 13,352,000,000

5046 Реализација пројеката железничке инфраструктуре 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000

5047
Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији 180,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 180,000,000

5048
Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин 3,200,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,200,000,000

5049
Програм водоснабдевања и пречишћања отпадних вода у 

општинама средње величине у Србији VI

60,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 60,000,000

5050
Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник 3,478,183,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,478,183,000

5051
Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима за 

пловидбу на реци Сави

292,994,000

511 Зграде и грађевински објекти 292,994,000

5052
Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди 400,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 400,000,000

5054
Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси 

код Новог Бечеја

49,968,000

511 Зграде и грађевински објекти 49,968,000

5055 Изградња нове Луке у Београду 151,735,000

511 Зграде и грађевински објекти 151,735,000

5056 Проширење капацитета Луке Сремска Митровица 1,259,058,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,259,058,000

5057 Проширење капацитета Луке Богојево 1,947,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,947,000,000

5058 Проширење капацитета Луке Прахово 1,504,500,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,504,500,000

5059
Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2” 1,989,506,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,989,506,000

5061 Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош 1,455,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,455,000,000

5062 Изградња аутопута, деоница: Београд - Зрењанин 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000

5064 Изградња новог моста преко реке Саве у Београду 4,475,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,475,000,000

5066
Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак-Лајковац 5,430,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,430,000,000

5067
Изградња моста - обилазнице око Новог Сада са приступним 

саобраћајницама

1,800,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,800,000,000

126



Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

5069 Пројекат изградње обилазница и тунела 2,490,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,490,000,000

5070

Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и 

инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у 

Републици Србији

13,310,233,000

511 Зграде и грађевински објекти 13,310,233,000

5071
Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног 

канализационог система Града Београда

6,951,000

511 Зграде и грађевински објекти 6,951,000

5072 Изградња београдског метроа 30,000,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30,000,000,000

5074 Изградња северне обилазнице око Крагујевца 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000

5076 Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац - Голубац 9,360,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 9,360,000,000

5077 Изградња центра за обуку чланова посаде бродова 475,941,000

511 Зграде и грађевински објекти 475,941,000

5078 Модернизација железничког сектора у Србији 1,398,632,000

421 Стални трошкови 7,000,000

423 Услуге по уговору 847,557,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 360,515,000

512 Машине и опрема 179,560,000

1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње 1,208,948,000

620 Развој заједнице 1,208,948,000

0001 Подршка изради просторних и урбанистичких планова 378,409,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 38,826,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,883,000

415 Накнаде трошкова за запослене 950,000

423 Услуге по уговору 19,750,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 43,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 270,000,000

0002
Издавање дозвола и других управних и вануправних аката 121,993,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,468,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,525,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

423 Услуге по уговору 79,000,000

0003

Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и 

унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и 

грађевинских производа

114,989,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 32,860,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,979,000

415 Накнаде трошкова за запослене 750,000

423 Услуге по уговору 68,400,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 8,000,000

0004
Послови спровођења обједињене процедуре и озакоњење 47,320,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,752,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,568,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

423 Услуге по уговору 4,000,000
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0005
Регулаторне делатности, уређење грађевинског земљишта и 

легализација

236,237,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18,008,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,729,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

424 Специјализоване услуге 212,000,000

4003
Пројекат урбане обнове стамбеног блока у Краљеву, оштећеног 

земљотресом

301,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 301,000,000

4004 Стратегија и урбани развој 9,000,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 5,000,000

22.1
УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА 

ПЛОВИДБУ
80,197,000

Извори финансирања за главу 22.1

01 Општи приходи и примања буџета 80,197,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 80,197,000

450 Саобраћај 80,197,000

0006
Утврђивање техничке способности пловних и плутајућих објеката за 

пловидбу и експлоатацију

80,197,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,739,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,567,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 1,348,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,570,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000

421 Стални трошкови 8,296,000

422 Трошкови путовања 1,700,000

423 Услуге по уговору 12,600,000

424 Специјализоване услуге 1,040,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,950,000

426 Материјал 6,260,000

462 Дотације међународним организацијама 80,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 350,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000

512 Машине и опрема 1,747,000

515 Нематеријална имовина 600,000

22.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 379,536,000

Извори финансирања за главу 22.2

01 Општи приходи и примања буџета 340,727,000

05 Донације од иностраних земаља 600,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 100,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 38,109,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 379,536,000

450 Саобраћај 379,536,000

0008 Одржавање водних путева 247,584,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 72,521,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,766,000
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413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 660,000

415 Накнаде трошкова за запослене 24,185,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

421 Стални трошкови 18,610,000

422 Трошкови путовања 1,650,000

423 Услуге по уговору 25,440,000

424 Специјализоване услуге 2,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,000,000

426 Материјал 34,450,000

462 Дотације међународним организацијама 1,600,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 250,000

511 Зграде и грађевински објекти 39,801,000

512 Машине и опрема 7,351,000

515 Нематеријална имовина 200,000

7006 ИПА 2013 - Сектор саобраћаја 131,952,000

423 Услуге по уговору 57,846,000

511 Зграде и грађевински објекти 74,106,000

23 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 21,309,939,000

Извори финансирања за раздео 23

01 Општи приходи и примања буџета 19,025,643,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,170,647,000

06 Донације од међународних организација 8,100,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,199,000

11 Примања од иностраних задуживања 104,150,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 200,000

23.0 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 4,152,377,000

Извори финансирања за главу 23.0

01 Општи приходи и примања буџета 4,110,377,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 42,000,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

420,000,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

420,000,000

0003 Заштита права у поступцима пред  домаћим судовима 400,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 100,000,000

0004
Заштита људских и мањинских права пред страним судовима 10,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,000,000

0017 Бесплатна правна помоћ 10,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 10,000,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 3,732,377,000

330 Судови 2,847,968,000

0005 Материјална подршка раду правосудних органа 1,612,968,000

414 Социјална давања запосленима 30,000,000

421 Стални трошкови 337,568,000

423 Услуге по уговору 549,400,000

425 Текуће поправке и одржавање 64,000,000

426 Материјал 2,000,000
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481 Дотације невладиним организацијама 500,000,000

515 Нематеријална имовина 130,000,000

5006
Набавка неопходне опреме за функционисање правосудних органа 350,000,000

512 Машине и опрема 350,000,000

5009
Решавање смештајно-техничких услова правосудних органа у Нишу 500,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 450,000,000

512 Машине и опрема 50,000,000

5010
Унапређење смештајно-техничких услова рада правосудних органа 125,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 125,000,000

5030
Реконструкција зграде трећег основног суда у Београду 210,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 210,000,000

5032
Реконструкција и адаптација објекта Привредног суда у Сомбору 50,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 50,000,000

360
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 884,409,000

0010 Администрација и управљање 884,409,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 178,470,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 27,039,000

413 Накнаде у натури 1,000,000

414 Социјална давања запосленима 2,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,200,000

421 Стални трошкови 7,000,000

422 Трошкови путовања 38,900,000

423 Услуге по уговору 135,100,000

424 Специјализоване услуге 1,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,300,000

426 Материјал 10,000,000

462 Дотације међународним организацијама 43,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 420,000,000

512 Машине и опрема 7,500,000

23.1 УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 15,479,757,000

Извори финансирања за главу 23.1

01 Општи приходи и примања буџета 13,238,061,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,128,647,000

06 Донације од међународних организација 7,700,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1,199,000

11 Примања од иностраних задуживања 104,150,000

1607 Управљање извршењем кривичних санкција 15,479,757,000

340 Затвори 15,479,757,000

0001 Извршење кривичних санкција 10,824,325,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,305,546,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,570,251,000

413 Накнаде у натури 15,000,000

414 Социјална давања запосленима 119,872,000

415 Накнаде трошкова за запослене 245,437,000
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 33,330,000

421 Стални трошкови 296,939,000

422 Трошкови путовања 7,639,000

423 Услуге по уговору 121,711,000

424 Специјализоване услуге 28,560,000

425 Текуће поправке и одржавање 194,181,000

426 Материјал 457,675,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 23,469,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,230,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,010,000

511 Зграде и грађевински објекти 16,060,000

512 Машине и опрема 155,833,000

514 Култивисана имовина 2,591,000

522 Залихе производње 223,630,000

523 Залихе робе за даљу продају 4,361,000

0002 Подршка лицима лишених слободе 3,590,788,000

421 Стални трошкови 1,386,326,000

423 Услуге по уговору 27,706,000

424 Специјализоване услуге 30,122,000

426 Материјал 666,385,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 315,831,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

523 Залихе робе за даљу продају 1,163,418,000

0003 Интерна производња 70,709,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000

421 Стални трошкови 20,289,000

422 Трошкови путовања 120,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,000,000

522 Залихе производње 40,000,000

0005 Алтернативне санкције 125,085,000

421 Стални трошкови 123,703,000

425 Текуће поправке и одржавање 702,000

426 Материјал 180,000

512 Машине и опрема 500,000

5001
Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и 

објекте које треба реконструисати

61,200,000

511 Зграде и грађевински објекти 61,200,000

5003
Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд 107,500,000

511 Зграде и грађевински објекти 107,500,000

5006 Изградња новог затвора у Крагујевцу 122,000,000

423 Услуге по уговору 12,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 110,000,000

5008
Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру 

Управе за извршење кривичних санкција

88,400,000

511 Зграде и грађевински објекти 88,400,000

5009
КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa 210,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 210,000,000

5010
Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ 

Пожаревац-Забела

51,000,000
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511 Зграде и грађевински објекти 51,000,000

5014 Изградња смештајних капацитета затвореног типа 33,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 33,000,000

5015 Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу 52,750,000

413 Накнаде у натури 200,000

423 Услуге по уговору 12,340,000

426 Материјал 110,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

511 Зграде и грађевински објекти 40,000,000

5016
Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици 97,600,000

423 Услуге по уговору 300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

511 Зграде и грађевински објекти 97,000,000

5017 Изградња и опремање новог затвора у Суботици 45,400,000

423 Услуге по уговору 100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

511 Зграде и грађевински објекти 45,000,000

23.2 ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ 63,067,000

Извори финансирања за главу 23.2

01 Општи приходи и примања буџета 63,067,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 63,067,000

360
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 63,067,000

0008 Управљање одузетом имовином 63,067,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,734,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,748,000

413 Накнаде у натури 120,000

414 Социјална давања запосленима 650,000

415 Накнаде трошкова за запослене 620,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 230,000

421 Стални трошкови 7,665,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 8,440,000

424 Специјализоване услуге 300,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000

426 Материјал 5,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,500,000

512 Машине и опрема 2,150,000

515 Нематеријална имовина 10,000

23.3 ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА 509,780,000

Извори финансирања за главу 23.3

01 Општи приходи и примања буџета 509,180,000

06 Донације од међународних организација 400,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 200,000

1602 Уређење и управљање у систему правосуђа 509,780,000

360
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 509,780,000

0009
Стручнo усавршавање за будуће и постојеће носиоце правосудне 

функције

509,780,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 389,778,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 59,052,000

413 Накнаде у натури 80,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,018,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,230,000

421 Стални трошкови 4,675,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 41,262,000

425 Текуће поправке и одржавање 900,000

426 Материјал 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 80,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000

511 Зграде и грађевински објекти 200,000

512 Машине и опрема 1,000,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

23.4
УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА
1,104,958,000

Извори финансирања за главу 23.4

01 Општи приходи и примања буџета 1,104,958,000

1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама 1,104,958,000

840 Верске и остале услуге заједнице 1,104,958,000

0001
Подршка раду свештеника, монаха и верских службеника 62,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 62,000,000

0002
Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији 63,500,000

481 Дотације невладиним организацијама 63,500,000

0003 Подршка средњем теолошком образовању 119,110,000

481 Дотације невладиним организацијама 119,110,000

0004 Подршка високом теолошком образовању 30,400,000

481 Дотације невладиним организацијама 30,400,000

0005 Заштита верског, културног и националног идентитета 204,600,000

481 Дотације невладиним организацијама 204,600,000

0006 Подршка за градњу и обнову верских објеката 194,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 194,000,000

0007
Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције 60,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 60,000,000

0008
Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и 

верске службенике

325,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 325,000,000

0009 Администрација и управљање 46,348,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,289,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,529,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 1,280,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,920,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80,000

421 Стални трошкови 1,860,000

422 Трошкови путовања 3,100,000

423 Услуге по уговору 6,760,000
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424 Специјализоване услуге 700,000

425 Текуће поправке и одржавање 280,000

426 Материјал 2,700,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000

512 Машине и опрема 600,000

24
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ
79,704,221,000

Извори финансирања за раздео 24

01 Општи приходи и примања буџета 71,435,038,000

06 Донације од међународних организација 67,600,000

11 Примања од иностраних задуживања 2,598,890,000

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 100,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 5,502,693,000

24.0
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 

ВОДОПРИВРЕДЕ
1,223,479,000

Извори финансирања за главу 24.0

01 Општи приходи и примања буџета 1,037,979,000

06 Донације од међународних организација 67,600,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 117,900,000

0101 Уређење и надзор у области пољопривреде 1,223,479,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 1,223,479,000

0001 Уређење у области пољопривреде и руралног развоја 311,354,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 142,827,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,702,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

421 Стални трошкови 33,450,000

422 Трошкови путовања 23,820,000

423 Услуге по уговору 19,665,000

426 Материјал 290,000

462 Дотације међународним организацијама 34,300,000

481 Дотације невладиним организацијама 20,000,000

512 Машине и опрема 6,500,000

0002 Пољопривредна инспекција 246,340,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 165,526,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 25,078,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,076,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,300,000

421 Стални трошкови 17,000,000

422 Трошкови путовања 9,210,000

423 Услуге по уговору 1,500,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000

426 Материјал 4,400,000

512 Машине и опрема 4,750,000

0003 Системи и базе података у области пољопривреде 62,660,000

421 Стални трошкови 255,000

423 Услуге по уговору 58,655,000

424 Специјализоване услуге 3,000,000
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515 Нематеријална имовина 750,000

0004 Администрација и управљање 339,173,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59,042,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,945,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 4,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,186,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000

421 Стални трошкови 13,194,000

423 Услуге по уговору 77,985,000

424 Специјализоване услуге 6,700,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,605,000

426 Материјал 63,515,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,000,000

512 Машине и опрема 23,900,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

4005 ИПАРД мера: Техничка помоћ 78,452,000

421 Стални трошкови 1,100,000

422 Трошкови путовања 14,400,000

423 Услуге по уговору 60,852,000

426 Материјал 2,100,000

4006

Јачање капацитета пољопривредног сектора за доношење политика 

на основу података, PHRD Грант број TF0B1676

67,600,000

423 Услуге по уговору 62,900,000

512 Машине и опрема 4,700,000

7074 ИПА 2018 - Демократија и управљање 117,900,000

423 Услуге по уговору 117,900,000

24.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 4,449,856,000

Извори финансирања за главу 24.1

01 Општи приходи и примања буџета 4,449,856,000

0109
Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

4,449,856,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 4,449,856,000

0001 Заштита здравља животиња 3,419,042,000

424 Специјализоване услуге 560,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

2,835,042,000

511 Зграде и грађевински објекти 24,000,000

0002
Безбедност хране животињског порекла и хране за животиње 108,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

108,000,000

0003
Надзор у области ветеринарства и безбедности хране животињског 

пореклa

562,077,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 474,511,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 71,895,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 12,671,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

0004
Управљање у области ветеринарства и безбедности хране 

животињског пореклa

360,737,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 66,396,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,059,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 6,000,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,700,000

421 Стални трошкови 48,800,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 132,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 13,600,000

426 Материјал 43,700,000

462 Дотације међународним организацијама 10,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 4,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,000

512 Машине и опрема 11,181,000

515 Нематеријална имовина 4,000,000

24.2 УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 1,260,790,000

Извори финансирања за главу 24.2

01 Општи приходи и примања буџета 1,260,790,000

0109
Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

1,260,790,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 1,260,790,000

0005 Фитосанитарна инспекција 474,535,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 193,638,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 29,337,000

414 Социјална давања запосленима 610,000

422 Трошкови путовања 4,500,000

424 Специјализоване услуге 221,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000

426 Материјал 17,750,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,200,000

512 Машине и опрема 1,500,000

0006

Управљање фитосанитарним системом и системом безбедности 

хране и хране за животиње биљног порекла

784,255,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 64,867,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,828,000

413 Накнаде у натури 600,000

414 Социјална давања запосленима 1,590,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,524,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,400,000

421 Стални трошкови 48,056,000

422 Трошкови путовања 4,600,000

423 Услуге по уговору 27,884,000

424 Специјализоване услуге 450,000,000
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426 Материјал 4,900,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

135,000,000

462 Дотације међународним организацијама 4,850,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,055,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,400,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,000

512 Машине и опрема 10,201,000

515 Нематеријална имовина 7,500,000

4004
Унапређење система повезивања агрометеролошких станица 2,000,000

512 Машине и опрема 1,000,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

24.3 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 5,307,414,000

Извори финансирања за главу 24.3

01 Општи приходи и примања буџета 4,364,903,000

11 Примања од иностраних задуживања 325,790,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 616,721,000

0401 Интегрално управљање водама 5,307,414,000

630 Водоснабдевање 5,307,414,000

0002 Уређење и коришћење вода 388,451,000

421 Стални трошкови 3,000,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 13,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 140,639,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 82,702,000

511 Зграде и грађевински објекти 144,110,000

0003 Заштита вода од загађивања 17,400,000

424 Специјализоване услуге 17,400,000

0004 Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода 1,935,444,000

421 Стални трошкови 3,000,000

424 Специјализоване услуге 180,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,557,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 195,444,000

0005 Планирање и међународна сарадња у области вода 128,883,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 90,381,000

462 Дотације међународним организацијама 33,502,000

0006 Управљање у области вода 75,759,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 39,910,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,047,000

413 Накнаде у натури 162,000

414 Социјална давања запосленима 664,000

415 Накнаде трошкова за запослене 680,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 672,000

421 Стални трошкови 3,423,000

422 Трошкови путовања 2,736,000

423 Услуге по уговору 9,052,000
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425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 2,479,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 220,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8,000,000

512 Машине и опрема 714,000

0007 Инспекцијски надзор у области вода 40,683,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,297,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,530,000

413 Накнаде у натури 29,000

414 Социјална давања запосленима 167,000

415 Накнаде трошкова за запослене 485,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 391,000

421 Стални трошкови 1,404,000

422 Трошкови путовања 1,043,000

423 Услуге по уговору 791,000

425 Текуће поправке и одржавање 960,000

426 Материјал 7,786,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 140,000

512 Машине и опрема 660,000

4009 Електрификација система за наводњавање 200,000,000

424 Специјализоване услуге 200,000,000

4010
Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у 

Србији - I фаза

40,000,000

423 Услуге по уговору 16,868,000

511 Зграде и грађевински објекти 23,132,000

4012 Пројекат интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине 63,790,000

421 Стални трошкови 1,500,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 30,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 400,000

426 Материјал 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

511 Зграде и грађевински објекти 29,790,000

512 Машине и опрема 400,000

4013
Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у 

Србији - II фаза

65,000,000

423 Услуге по уговору 20,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 45,000,000

5001 Изградња система за наводњавање - прва фаза 214,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 214,000,000

5003
Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” профил „СВРАЧКОВО” Ариље 700,409,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 124,894,000

511 Зграде и грађевински објекти 575,515,000

7069 ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине 1,437,595,000

423 Услуге по уговору 88,657,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,348,938,000

24.4 УПРАВА ЗА ШУМЕ 1,450,480,000

Извори финансирања за главу 24.4

01 Општи приходи и примања буџета 1,438,480,000
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56 Финансијска помоћ ЕУ 12,000,000

0106 Развој шумарства и ловства 1,450,480,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 1,450,480,000

0002 Одрживи развој и унапређење шумарства 900,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

900,000,000

0003 Одрживи развој и унапређење ловства 149,999,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

149,799,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000

0004 Управљање у шумарству и ловству 310,451,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 37,526,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,686,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 806,000

415 Накнаде трошкова за запослене 850,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,240,000

421 Стални трошкови 15,515,000

422 Трошкови путовања 2,004,000

423 Услуге по уговору 21,165,000

424 Специјализоване услуге 211,488,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,020,000

426 Материјал 6,749,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,650,000

512 Машине и опрема 2,351,000

515 Нематеријална имовина 1,400,000

0005 Надзор у шумарству и ловству 78,030,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,391,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,938,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

422 Трошкови путовања 635,000

425 Текуће поправке и одржавање 756,000

426 Материјал 15,310,000

7076 ИПА 2016 - неалоцирана средства 12,000,000

423 Услуге по уговору 12,000,000

24.5
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ 

ЛАБОРАТОРИЈЕ
176,923,000

Извори финансирања за главу 24.5

01 Општи приходи и примања буџета 176,923,000

0109
Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

176,923,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 176,923,000

0007
Развој лабораторијске дијагностике, очување биљног 

биодиверзитета и контрола органске производње

174,936,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 67,084,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,164,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 200,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 1,915,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 301,000

421 Стални трошкови 18,825,000

422 Трошкови путовања 1,350,000

423 Услуге по уговору 22,748,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 12,944,000

426 Материјал 31,194,000

462 Дотације међународним организацијама 600,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,610,000

512 Машине и опрема 5,000,000

5003 Унапређење енергетске ефикасности лабораторије 1,987,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,987,000

24.6 УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 65,302,538,000

Извори финансирања за главу 24.6

01 Општи приходи и примања буџета 58,173,366,000

11 Примања од иностраних задуживања 2,273,100,000

12
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 100,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 4,756,072,000

0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 65,302,538,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 65,302,538,000

0001 Директна плаћања 46,933,161,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

46,933,161,000

0002 Мере руралног развоја 8,000,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

8,000,000,000

0003
Стручна и административна подршка за спровођење мера 

подстицаја

707,880,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 290,990,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 44,112,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 1,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,240,000

421 Стални трошкови 67,500,000

422 Трошкови путовања 5,500,000

423 Услуге по уговору 144,788,000

424 Специјализоване услуге 2,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000

426 Материјал 60,600,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 999,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 140,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 11,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000

512 Машине и опрема 30,000,000
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513 Остале некретнине и опрема 3,000,000

515 Нематеријална имовина 30,000,000

0005 Кредитна подршка у пољопривреди 700,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе уз вођење рачуна о унапређењу родне 

равноправности

700,000,000

0006 Посебни подстицаји 250,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

250,000,000

0007 Правила и мере уређења тржишта 45,091,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

45,091,000

4005 ИПАРД 6,357,734,000

422 Трошкови путовања 3,000

444 Пратећи трошкови задуживања 6,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

6,294,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 57,731,000

4007 Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде 2,273,100,000

421 Стални трошкови 11,000,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 50,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 2,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 2,199,000,000

512 Машине и опрема 5,000,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

7075
ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма 

ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана средства)

35,572,000

423 Услуге по уговору 35,572,000

24.7 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 532,741,000

Извори финансирања за главу 24.7

01 Општи приходи и примања буџета 532,741,000

0102
Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним 

земљиштем
532,741,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 532,741,000

0001 Подршка уређењу пољопривредног земљишта 287,218,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

170,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 117,218,000

0002
Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта 6,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

4,000,000

462 Дотације међународним организацијама 2,000,000

0003
Стручна и административна подршка у управљању 

пољопривредним земљиштем

239,523,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48,574,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,359,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 566,000

421 Стални трошкови 7,624,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 106,500,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,000,000

426 Материјал 6,450,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 40,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,000

512 Машине и опрема 7,000,000

515 Нематеријална имовина 3,000,000

25 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 18,243,640,000

Извори финансирања за раздео 25

01 Општи приходи и примања буџета 10,803,170,000

06 Донације од међународних организација 28,469,000

11 Примања од иностраних задуживања 3,708,850,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 133,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 3,703,018,000

25.0 МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 17,558,455,000

Извори финансирања за главу 25.0

01 Општи приходи и примања буџета 10,117,985,000

06 Донације од међународних организација 28,469,000

11 Примања од иностраних задуживања 3,708,850,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 133,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 3,703,018,000

0404 Управљање заштитом животне средине 1,766,351,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 1,766,351,000

0002 Уређење политике заштите животне средине 114,955,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 55,265,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,373,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,257,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 960,000

422 Трошкови путовања 2,900,000

423 Услуге по уговору 15,000,000

424 Специјализоване услуге 30,000,000

426 Материјал 200,000

0003 Инспекција за заштиту животне средине и рибарство 170,452,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 132,166,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,024,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,302,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,330,000

422 Трошкови путовања 4,800,000

142



Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

423 Услуге по уговору 2,430,000

424 Специјализоване услуге 4,400,000

0004 Администрација и управљање 555,944,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 148,702,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,775,000

413 Накнаде у натури 1,500,000

414 Социјална давања запосленима 5,950,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,617,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,168,000

421 Стални трошкови 33,820,000

422 Трошкови путовања 10,000,000

423 Услуге по уговору 160,470,000

424 Специјализоване услуге 8,400,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,062,000

426 Материјал 42,765,000

462 Дотације међународним организацијама 20,800,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,615,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 300,000

512 Машине и опрема 18,000,000

515 Нематеријална имовина 3,000,000

0005
Подршка раду Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 

безбедност Србије

195,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

195,000,000

0011
Интервентне мере у ванредним околностима загађивања животне 

средине и друге интервентне мере

10,000,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

0014
Подстицаји за куповину еколошки прихватљивих возила 300,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

300,000,000

4008
Смањење загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора 170,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 170,000,000

4010 Заштита и очување вода као природних ресурса 30,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30,000,000

4012
Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање 220,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 220,000,000

0405 Заштита природе и климатске промене 757,032,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 757,032,000

0001
Уређење и унапређење система заштите природе и очувања 

биодиверзитета

151,153,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,054,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,978,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,457,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 664,000

422 Трошкови путовања 5,000,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 16,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000
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463 Трансфери осталим нивоима власти 45,000,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока

12,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,000,000

0002
Подстицаји за програме управљања заштићеним природним 

добрима од националног интереса

355,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

355,000,000

0004
Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета 100,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 100,000,000

4009 Очување и заштита земљишта као природног ресурса 50,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 50,000,000

4011

Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом 

принципа циркуларне економије у Републици Србији

100,879,000

421 Стални трошкови 96,000

422 Трошкови путовања 444,000

423 Услуге по уговору 11,796,000

426 Материјал 54,000

462 Дотације међународним организацијама 88,489,000

0406
Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама 

и биоцидним производима
9,772,924,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 9,772,924,000

0001
Уређење система управљања отпадом и отпадним водама 64,533,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 41,944,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,355,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,519,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 695,000

422 Трошкови путовања 2,900,000

423 Услуге по уговору 11,120,000

0002
Уређење система управљања хемикалијама и биоцидним 

производима

47,575,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,950,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,083,000

415 Накнаде трошкова за запослене 692,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

422 Трошкови путовања 1,700,000

423 Услуге по уговору 14,000,000

0004 Санација и затварање несанитарних депонија 614,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 614,000,000

0005
Реализација пројеката изградње система управљања отпадом 322,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 322,000,000

0006
Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на 

територији Републике Србије

900,000,000

424 Специјализоване услуге 900,000,000

4003 Пројекти испитивања квалитета вода и седимената 7,440,000

424 Специјализоване услуге 7,440,000

4015 Превенција нeлегалног одлагања отпада и уклањање 140,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 80,000,000

512 Машине и опрема 60,000,000

4018 Управљање отпадом и циркуларна економија 41,000,000
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423 Услуге по уговору 1,000,000

462 Дотације међународним организацијама 40,000,000

4019

Даље јачање капацитета за процену ризика опасних супстанци кроз 

њихов цео циклус кружења у животној средини

15,079,000

462 Дотације међународним организацијама 15,079,000

5003 Набавка опреме за сакупљање и рециклажу 500,000,000

512 Машине и опрема 500,000,000

5004
Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у 

Зубином Потоку

250,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 250,000,000

7012

ИПА 2010 - Подршка општинама у Републици Србији у припреми и 

спровођењу инфраструктурних пројеката (МИСП 2010)

672,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 672,000

7069 ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине 1,095,348,000

423 Услуге по уговору 68,081,000

511 Зграде и грађевински објекти 798,000,000

512 Машине и опрема 229,267,000

7083 ИПА 2018 - Сектор заштите животне средине 4,852,717,000

423 Услуге по уговору 87,781,000

511 Зграде и грађевински објекти 4,764,936,000

7086 ИПА 2020 - Животна средина и клима 922,560,000

423 Услуге по уговору 249,600,000

511 Зграде и грађевински објекти 384,000,000

512 Машине и опрема 288,960,000

0407 Зелена агенда 5,262,148,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 5,262,148,000

0001
Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне 

средине

50,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0002
Едукативне активности у имплементацији Зелене агенде у сарадњи 

са образовним институцијама

15,000,000

424 Специјализоване услуге 15,000,000

0003
Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада 3,497,148,000

454 Субвенције приватним предузећима

Средства ове апропријације намењена су за доделу подстицајних 

средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне 

сировине или за добијање енергије и за производњу кеса трегерица за 

вишекратну употребу

3,497,148,000

4002
Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине 1,040,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,040,000,000

4003 Изградња регионалних центара за управљање отпадом 300,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 300,000,000

4004 Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу 360,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 360,000,000

25.1 АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 425,185,000

Извори финансирања за главу 25.1

01 Општи приходи и примања буџета 425,185,000

0404 Управљање заштитом животне средине 425,185,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 425,185,000

0007 Мониторинг квалитета ваздуха, воде и седимената 171,203,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,692,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,741,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 270,000

421 Стални трошкови 6,750,000

422 Трошкови путовања 1,800,000

423 Услуге по уговору 9,050,000

424 Специјализоване услуге 4,900,000

425 Текуће поправке и одржавање 24,000,000

426 Материјал 43,000,000

512 Машине и опрема 51,000,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

0009
Национална референтна лабораторија за контролу квалитета 

животне средине

77,836,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,970,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,086,000

415 Накнаде трошкова за запослене 780,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 5,500,000

424 Специјализоване услуге 7,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,500,000

426 Материјал 17,300,000

512 Машине и опрема 5,000,000

0010
Информациони систем за заштиту животне средине и 

административни послови

176,146,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 36,318,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,503,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,854,000

415 Накнаде трошкова за запослене 890,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 330,000

421 Стални трошкови 8,660,000

422 Трошкови путовања 1,100,000

423 Услуге по уговору 48,508,000

424 Специјализоване услуге 3,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,500,000

426 Материјал 11,200,000

462 Дотације међународним организацијама 250,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 170,000

511 Зграде и грађевински објекти 18,663,000

512 Машине и опрема 9,800,000

515 Нематеријална имовина 25,000,000

25.2 УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 260,000,000

Извори финансирања за главу 25.2

01 Општи приходи и примања буџета 260,000,000

0405 Заштита природе и климатске промене 260,000,000

560
Заштита животне средине некласификована на другом месту 260,000,000

0006 Подршка раду Завода за заштиту природе Србије 260,000,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 107,231,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,319,000
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413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 750,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 781,000

421 Стални трошкови 31,060,000

422 Трошкови путовања 6,174,000

423 Услуге по уговору 26,180,000

424 Специјализоване услуге 17,940,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,270,000

426 Материјал 12,020,000

444 Пратећи трошкови задуживања 75,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,450,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000

512 Машине и опрема 3,010,000

515 Нематеријална имовина 370,000

26 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 249,342,000,000

Извори финансирања за раздео 26

01 Општи приходи и примања буџета 204,007,046,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 22,888,532,000

05 Донације од иностраних земаља 3,575,000

06 Донације од међународних организација 38,917,000

07 Трансфери од других нивоа власти 21,696,728,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3,360,000

11 Примања од иностраних задуживања 541,368,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 4,000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 48,470,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 114,000,000

26.0 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 4,609,178,000

Извори финансирања за главу 26.0

01 Општи приходи и примања буџета 4,466,156,000

06 Донације од међународних организација 29,022,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 114,000,000

2001
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

4,609,178,000

980 Образовање некласификовано на другом месту 4,609,178,000

0001
Утврђивање законских оквира и праћење развоја образовања на 

свим нивоима

320,775,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 138,639,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 21,179,000

413 Накнаде у натури 360,000

414 Социјална давања запосленима 2,890,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,374,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,140,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 127,379,000

424 Специјализоване услуге 1,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000
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426 Материјал 4,251,000

462 Дотације међународним организацијама 5,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 763,000

512 Машине и опрема 9,500,000

0002
Стручно-педагошки надзор над радом установа образовања и завода 264,093,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 171,712,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,015,000

413 Накнаде у натури 441,000

414 Социјална давања запосленима 2,212,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,113,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,700,000

421 Стални трошкови 9,000,000

422 Трошкови путовања 2,100,000

423 Услуге по уговору 28,000,000

424 Специјализоване услуге 3,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000

426 Материјал 6,900,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 900,000

512 Машине и опрема 3,000,000

0003
Инспекцијски надзор над радом установа образовања и завода 80,435,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,905,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,864,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 850,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450,000

421 Стални трошкови 5,800,000

422 Трошкови путовања 2,400,000

423 Услуге по уговору 575,000

424 Специјализоване услуге 2,531,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 3,959,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 401,000

512 Машине и опрема 800,000

0004 Администрација и управљање у области образовања 319,558,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 135,816,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,525,000

413 Накнаде у натури 297,000

414 Социјална давања запосленима 5,958,000

415 Накнаде трошкова за запослене 6,875,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000

421 Стални трошкови 23,800,000

422 Трошкови путовања 3,500,000

423 Услуге по уговору 63,690,000

424 Специјализоване услуге 11,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,300,000

426 Материјал 7,300,000
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482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 850,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 23,997,000

512 Машине и опрема 12,000,000

0012
Повећање доступности образовања и васпитања, превенција 

осипања и дискриминације

7,000,000

424 Специјализоване услуге 7,000,000

0013 Подршка интеграцији у европски образовни простор 1,149,800,000

422 Трошкови путовања 150,000

423 Услуге по уговору 1,500,000

424 Специјализоване услуге 46,020,000

462 Дотације међународним организацијама 1,092,336,000

465 Остале дотације и трансфери 9,794,000

0015
Полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 31,207,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,707,000

423 Услуге по уговору 20,000,000

0017

Унапређење језичких компентенција у школама у Републици 

Србији и изградња Националне референтне тачке за стручно 

образовање

8,000,000

424 Специјализоване услуге 8,000,000

0018 Развој регионалних образовних политика 3,480,000

465 Остале дотације и трансфери 3,480,000

0019 Подршка пројектима од значаја за образовање 50,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0021 Подршка раду фондацијама 12,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 12,000,000

4005 Реализација међународних истраживања у образовању 131,102,000

424 Специјализоване услуге 7,650,000

462 Дотације међународним организацијама 123,452,000

4016
Подршка програму дигитализације у области националног 

просветног система

1,626,368,000

423 Услуге по уговору 223,568,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000

462 Дотације међународним организацијама 3,600,000

512 Машине и опрема 872,120,000

515 Нематеријална имовина 525,080,000

4020
Пројекат унапређења и популаризације женског школског спорта 

међу девојчицама школског узраста

15,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000

5002 Изградња образовно-научних центара 476,360,000

423 Услуге по уговору 500,000

462 Дотације међународним организацијама 20,500,000

511 Зграде и грађевински објекти 455,360,000

7082
ИПА 2020 - Образовање, запошљавање и социјалне политике 114,000,000

423 Услуге по уговору 114,000,000

26.1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 118,818,562,000

Извори финансирања за главу 26.1

01 Општи приходи и примања буџета 99,858,717,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 3,398,049,000

07 Трансфери од других нивоа власти 15,286,429,000

11 Примања од иностраних задуживања 275,367,000
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2002 Предшколско васпитање 2,638,185,000

910 Предшколско и основно образовање 2,638,185,000

0001
Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског 

програма

2,542,273,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 2,542,273,000

4001 Инклузивно предшколско васпитање и образовање 59,912,000

422 Трошкови путовања 101,000

423 Услуге по уговору 10,007,000

424 Специјализоване услуге 501,000

425 Текуће поправке и одржавање 50,000

426 Материјал 251,000

511 Зграде и грађевински објекти 25,001,000

512 Машине и опрема 24,001,000

4002

Подршка примени ИКТ у предшколским установама - кроз 

коришћење дидактичког средства „Пчелица” (Bee-bot)

36,000,000

512 Машине и опрема 36,000,000

2003 Основно образовање 116,180,377,000

910 Предшколско и основно образовање 116,180,377,000

0001 Реализација делатности основног образовања 111,595,489,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 60,340,127,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,169,846,000

413 Накнаде у натури 745,677,000

414 Социјална давања запосленима 1,455,818,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,440,549,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 578,454,000

421 Стални трошкови 5,835,495,000

422 Трошкови путовања 1,298,127,000

423 Услуге по уговору 2,814,200,000

424 Специјализоване услуге 335,370,000

426 Материјал 1,425,522,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 25,345,431,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 243,632,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,442,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 516,797,000

512 Машине и опрема 2,000

0003 Допунска школа у иностранству 250,000,000

421 Стални трошкови 1,000,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

424 Специјализоване услуге 245,000,000

426 Материјал 1,000,000

0004 Такмичење ученика основних школа 10,000,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

0006 Модернизација инфраструктуре основних школа 3,067,888,000

424 Специјализоване услуге 18,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,126,951,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,414,077,000

512 Машине и опрема 495,741,000

513 Остале некретнине и опрема 3,830,000

515 Нематеријална имовина 8,789,000
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0008 Техничка подршка спровођењу завршног испита 47,000,000

424 Специјализоване услуге 47,000,000

0009
Стручно усавршавање  запослених у предшколским установама и 

основним школама

10,000,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

0010
Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе 720,000,000

426 Материјал 720,000,000

0011
Унапређење образовних постигнућа кроз рад образовно - научних 

центара

15,000,000

424 Специјализоване услуге 15,000,000

0012

Подршка унапређивању васпитно - образовног и образовно - 

васпитног рада установа кроз коришћење дидактичког средства и 

дидактичко игровних средстава

20,000,000

426 Материјал 20,000,000

4003
Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу 430,000,000

426 Материјал 430,000,000

4005
Подршка раду ученичких задруга у основном образовању 15,000,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

512 Машине и опрема 12,000,000

26.2 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 55,594,669,000

Извори финансирања за главу 26.2

01 Општи приходи и примања буџета 46,302,545,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 2,662,250,000

05 Донације од иностраних земаља 3,575,000

06 Донације од међународних организација 4,170,000

07 Трансфери од других нивоа власти 6,410,299,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3,360,000

11 Примања од иностраних задуживања 160,000,000

16 Родитељски динар за ваннаставне активности 48,470,000

2004 Средње образовање 55,594,669,000

920 Средње образовање 55,594,669,000

0001
Реализација делатности средњег образовања и образовања одраслих 52,272,919,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,784,047,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,505,970,000

413 Накнаде у натури 356,954,000

414 Социјална давања запосленима 503,990,000

415 Накнаде трошкова за запослене 557,118,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 277,263,000

421 Стални трошкови 2,656,840,000

422 Трошкови путовања 433,724,000

423 Услуге по уговору 1,105,461,000

424 Специјализоване услуге 157,343,000

426 Материјал 704,089,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 10,870,073,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 79,032,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,402,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 260,611,000

512 Машине и опрема 2,000

0003
Подршка раду школа од посебног интереса за Републику Србију 1,025,943,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 631,724,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 99,324,000

413 Накнаде у натури 11,600,000

414 Социјална давања запосленима 9,941,000

415 Накнаде трошкова за запослене 12,029,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 8,338,000

421 Стални трошкови 61,686,000

422 Трошкови путовања 19,593,000

423 Услуге по уговору 76,658,000

424 Специјализоване услуге 13,526,000

425 Текуће поправке и одржавање 24,440,000

426 Материјал 26,202,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,350,000

481 Дотације невладиним организацијама 120,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 745,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,030,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 5,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,402,000

512 Машине и опрема 16,391,000

515 Нематеријална имовина 1,839,000

0004 Такмичење ученика средњих школа 20,000,000

424 Специјализоване услуге 20,000,000

0005 Рад са талентованим и даровитим ученицима 3,600,000

424 Специјализоване услуге 3,000,000

462 Дотације међународним организацијама 600,000

0006 Модернизација инфраструктуре средњих школа 1,716,643,000

425 Текуће поправке и одржавање 341,471,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,007,965,000

512 Машине и опрема 356,859,000

513 Остале некретнине и опрема 5,194,000

515 Нематеријална имовина 5,154,000

0009
Техничка подршка спровођењу уписа ученика у средње школе 14,000,000

424 Специјализоване услуге 14,000,000

0010 Подршка спровођењу државне матуре 40,000,000

423 Услуге по уговору 38,000,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

0012 Обављање проширене делатности у средњим школама 386,564,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 80,856,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,971,000

413 Накнаде у натури 1,772,000

414 Социјална давања запосленима 1,608,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,919,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 627,000

421 Стални трошкови 50,401,000

422 Трошкови путовања 10,610,000

423 Услуге по уговору 49,050,000

424 Специјализоване услуге 14,920,000
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425 Текуће поправке и одржавање 10,553,000

426 Материјал 98,285,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 830,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,740,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,708,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,753,000

511 Зграде и грађевински објекти 12,030,000

512 Машине и опрема 6,929,000

514 Култивисана имовина 50,000

515 Нематеријална имовина 342,000

521 Робне резерве 4,400,000

522 Залихе производње 13,060,000

523 Залихе робе за даљу продају 7,150,000

4001
Оптимизација мреже средњих школа и подршка раду Националне 

референтне тачке

3,000,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 2,000,000

424 Специјализоване услуге 500,000

4002 Реформа општег средњег образовања 24,000,000

424 Специјализоване услуге 14,000,000

512 Машине и опрема 10,000,000

4004
Подршка раду ученичких задруга у средњем образовању 8,000,000

512 Машине и опрема 8,000,000

4006
Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу за 

средње школе

80,000,000

426 Материјал 80,000,000

26.3 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 5,317,049,000

Извори финансирања за главу 26.3

01 Општи приходи и примања буџета 4,721,740,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 542,308,000

11 Примања од иностраних задуживања 53,001,000

2007 Подршка у образовању ученика и студената 5,317,049,000

960 Помоћне услуге образовању 5,317,049,000

0001 Систем установа ученичког стандарда 3,909,046,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,267,586,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 177,847,000

413 Накнаде у натури 3,074,000

414 Социјална давања запосленима 26,216,000

415 Накнаде трошкова за запослене 44,595,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 17,497,000

421 Стални трошкови 623,998,000

422 Трошкови путовања 66,634,000

423 Услуге по уговору 166,828,000

424 Специјализоване услуге 107,981,000

425 Текуће поправке и одржавање 150,000,000

426 Материјал 814,371,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 425,205,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,000,000
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482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 6,535,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 7,679,000

0002
Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда 400,403,000

425 Текуће поправке и одржавање 91,891,000

444 Пратећи трошкови задуживања 50,000

511 Зграде и грађевински објекти 160,567,000

512 Машине и опрема 147,146,000

515 Нематеријална имовина 749,000

0003 Индивидуална помоћ ученицима 1,007,600,000

421 Стални трошкови 14,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 953,100,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 40,500,000

26.4 ВИШЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ 54,775,033,000

Извори финансирања за главу 26.4

01 Општи приходи и примања буџета 39,997,519,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 14,777,514,000

2005 Високо образовање 54,775,033,000

940 Високо образовање 54,775,033,000

0003
Модернизација инфраструктуре установа високог образовања 127,176,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 30,176,000

511 Зграде и грађевински објекти 73,000,000

512 Машине и опрема 23,000,000

0004 Подршка раду Универзитета у Београду 21,973,418,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,846,446,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,254,977,000

413 Накнаде у натури 18,371,000

414 Социјална давања запосленима 147,844,000

415 Накнаде трошкова за запослене 209,112,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 47,360,000

421 Стални трошкови 714,432,000

422 Трошкови путовања 260,766,000

423 Услуге по уговору 1,918,160,000

424 Специјализоване услуге 415,323,000

425 Текуће поправке и одржавање 177,641,000

426 Материјал 393,448,000

431 Амортизација некретнина и опреме 2,833,000

441 Отплата домаћих камата 193,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,812,000

462 Дотације међународним организацијама 1,344,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 339,000

465 Остале дотације и трансфери 140,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 22,247,000

481 Дотације невладиним организацијама 5,277,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 19,389,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,199,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 13,076,000
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511 Зграде и грађевински објекти 141,811,000

512 Машине и опрема 272,542,000

514 Култивисана имовина 262,000

515 Нематеријална имовина 28,235,000

523 Залихе робе за даљу продају 58,839,000

0005 Подршка раду Универзитета у Новом Саду 9,729,753,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,187,767,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 221,824,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 8,320,162,000

0006 Подршка раду Универзитета у Крагујевцу 4,043,353,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,936,151,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 454,068,000

413 Накнаде у натури 636,000

414 Социјална давања запосленима 31,690,000

415 Накнаде трошкова за запослене 44,947,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 11,388,000

421 Стални трошкови 117,979,000

422 Трошкови путовања 32,691,000

423 Услуге по уговору 114,073,000

424 Специјализоване услуге 163,823,000

425 Текуће поправке и одржавање 18,833,000

426 Материјал 49,818,000

441 Отплата домаћих камата 22,000

444 Пратећи трошкови задуживања 45,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 97,000

465 Остале дотације и трансфери 2,301,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,598,000

481 Дотације невладиним организацијама 100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,092,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000

511 Зграде и грађевински објекти 9,857,000

512 Машине и опрема 48,248,000

515 Нематеријална имовина 1,543,000

523 Залихе робе за даљу продају 333,000

0007 Подршка раду Универзитета у Нишу 5,455,986,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,975,812,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 603,155,000

413 Накнаде у натури 4,511,000

414 Социјална давања запосленима 32,408,000

415 Накнаде трошкова за запослене 51,919,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 12,943,000

421 Стални трошкови 160,733,000

422 Трошкови путовања 49,550,000

423 Услуге по уговору 270,463,000

424 Специјализоване услуге 118,048,000

425 Текуће поправке и одржавање 27,087,000

426 Материјал 42,597,000

441 Отплата домаћих камата 16,954,000
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444 Пратећи трошкови задуживања 349,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 55,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 892,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока

138,000

511 Зграде и грађевински објекти 39,318,000

512 Машине и опрема 43,413,000

515 Нематеријална имовина 5,313,000

523 Залихе робе за даљу продају 328,000

0008
Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици

3,439,850,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,784,756,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 416,301,000

413 Накнаде у натури 2,052,000

414 Социјална давања запосленима 7,995,000

415 Накнаде трошкова за запослене 16,111,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,837,000

421 Стални трошкови 38,105,000

422 Трошкови путовања 21,147,000

423 Услуге по уговору 73,528,000

424 Специјализоване услуге 28,477,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,770,000

426 Материјал 28,107,000

444 Пратећи трошкови задуживања 3,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 280,000

481 Дотације невладиним организацијама 461,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 250,000

511 Зграде и грађевински објекти 8,648,000

512 Машине и опрема 4,813,000

515 Нематеријална имовина 209,000

0009 Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару 595,832,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 476,322,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 71,762,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 476,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,293,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3,424,000

421 Стални трошкови 21,207,000

422 Трошкови путовања 2,737,000

423 Услуге по уговору 3,807,000

424 Специјализоване услуге 631,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,045,000

426 Материјал 7,275,000

444 Пратећи трошкови задуживања 93,000

481 Дотације невладиним организацијама 30,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 633,000

512 Машине и опрема 3,810,000

515 Нематеријална имовина 58,000

523 Залихе робе за даљу продају 228,000
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0010 Подршка раду Универзитета уметности 1,813,055,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,395,619,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 211,623,000

413 Накнаде у натури 262,000

414 Социјална давања запосленима 4,210,000

415 Накнаде трошкова за запослене 23,615,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,067,000

421 Стални трошкови 53,411,000

422 Трошкови путовања 5,052,000

423 Услуге по уговору 33,446,000

424 Специјализоване услуге 34,635,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,910,000

426 Материјал 25,067,000

431 Амортизација некретнина и опреме 3,839,000

444 Пратећи трошкови задуживања 57,000

465 Остале дотације и трансфери 185,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 90,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 209,000

512 Машине и опрема 9,114,000

515 Нематеријална имовина 503,000

523 Залихе робе за даљу продају 141,000

0011 Подршка раду високих школа 7,062,661,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,548,355,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 696,920,000

413 Накнаде у натури 7,652,000

414 Социјална давања запосленима 49,448,000

415 Накнаде трошкова за запослене 76,788,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 29,808,000

421 Стални трошкови 172,721,000

422 Трошкови путовања 63,383,000

423 Услуге по уговору 248,227,000

424 Специјализоване услуге 125,601,000

425 Текуће поправке и одржавање 40,829,000

426 Материјал 79,572,000

431 Амортизација некретнина и опреме 2,253,000

441 Отплата домаћих камата 2,000

444 Пратећи трошкови задуживања 580,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 828,202,000

465 Остале дотације и трансфери 600,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,117,000

481 Дотације невладиним организацијама 334,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,371,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 931,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 171,000

511 Зграде и грађевински објекти 15,202,000

512 Машине и опрема 65,782,000

515 Нематеријална имовина 2,799,000
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523 Залихе робе за даљу продају 3,013,000

0012 Подршка отворености високог образовања 319,800,000

422 Трошкови путовања 150,000

424 Специјализоване услуге 234,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 85,650,000

0013 Подршка реализацији докторских студија 172,001,000

424 Специјализоване услуге 169,001,000

515 Нематеријална имовина 3,000,000

0014 Развој високог образовања 33,100,000

424 Специјализоване услуге 33,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 100,000

0015
Подршка реализацији мастер студија на универзитетима 9,048,000

424 Специјализоване услуге 9,048,000

26.5 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 9,705,023,000

Извори финансирања за главу 26.5

01 Општи приходи и примања буџета 8,174,502,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,477,521,000

11 Примања од иностраних задуживања 53,000,000

2007 Подршка у образовању ученика и студената 9,705,023,000

960 Помоћне услуге образовању 9,705,023,000

0004 Систем установа студентског стандарда 6,794,977,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,904,843,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 265,281,000

413 Накнаде у натури 8,603,000

414 Социјална давања запосленима 28,144,000

415 Накнаде трошкова за запослене 67,132,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 24,501,000

421 Стални трошкови 1,698,533,000

422 Трошкови путовања 10,498,000

423 Услуге по уговору 226,117,000

424 Специјализоване услуге 44,984,000

425 Текуће поправке и одржавање 276,000,000

426 Материјал 1,697,503,000

431 Амортизација некретнина и опреме 591,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 529,095,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 12,152,000

0005
Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда 782,173,000

425 Текуће поправке и одржавање 173,188,000

444 Пратећи трошкови задуживања 50,000

462 Дотације међународним организацијама 10,500,000

511 Зграде и грађевински објекти 398,084,000

512 Машине и опрема 197,893,000

515 Нематеријална имовина 2,458,000

0006 Индивидуална помоћ студентима 1,801,200,000

421 Стални трошкови 7,200,000

424 Специјализоване услуге 4,000,000
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472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,400,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 390,000,000

0007 Унапређење студентског стваралаштва 246,038,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,239,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,269,000

413 Накнаде у натури 935,000

414 Социјална давања запосленима 2,090,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,058,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,619,000

421 Стални трошкови 53,782,000

422 Трошкови путовања 8,148,000

423 Услуге по уговору 48,935,000

424 Специјализоване услуге 37,393,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,905,000

426 Материјал 15,313,000

431 Амортизација некретнина и опреме 665,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 560,000

481 Дотације невладиним организацијама 40,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 627,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

4001 Студентско становање у Србији 80,635,000

423 Услуге по уговору 120,000

444 Пратећи трошкови задуживања 60,000

462 Дотације међународним организацијама 21,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 59,455,000

26.6
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

383,479,000

Извори финансирања за главу 26.6

01 Општи приходи и примања буџета 368,134,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 11,343,000

06 Донације од међународних организација 4,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2,000

2001
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

383,479,000

980 Образовање некласификовано на другом месту 383,479,000

0005 Развој програма и уџбеника 200,279,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 103,198,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 15,636,000

414 Социјална давања запосленима 1,801,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 501,000

421 Стални трошкови 9,583,000

422 Трошкови путовања 4,100,000

423 Услуге по уговору 54,300,000

424 Специјализоване услуге 800,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,200,000

426 Материјал 1,700,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 260,000

512 Машине и опрема 1,000,000
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515 Нематеријална имовина 2,200,000

0006 Стручно образовање и образовање одраслих 14,000,000

423 Услуге по уговору 14,000,000

0007 Професионални развој запослених у образовању 169,200,000

423 Услуге по уговору 131,700,000

424 Специјализоване услуге 35,000,000

426 Материјал 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,500,000

26.7
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА
139,007,000

Извори финансирања за главу 26.7

01 Општи приходи и примања буџета 117,733,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 19,547,000

06 Донације од међународних организација 1,725,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2,000

2001
Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

139,007,000

980 Образовање некласификовано на другом месту 139,007,000

0008 Осигурање квалитета у систему образовања 110,832,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 47,017,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,760,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 1,362,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,399,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,902,000

421 Стални трошкови 7,494,000

422 Трошкови путовања 1,720,000

423 Услуге по уговору 27,205,000

424 Специјализоване услуге 1,350,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,800,000

426 Материјал 4,100,000

462 Дотације међународним организацијама 1,200,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 220,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000

512 Машине и опрема 1,400,000

515 Нематеријална имовина 1,802,000

0009
Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 

самовредновања

6,325,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 5,200,000

424 Специјализоване услуге 825,000

0010 Истраживање и вредновање у образовању 16,850,000

422 Трошкови путовања 1,300,000

423 Услуге по уговору 14,350,000

512 Машине и опрема 200,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

4019 Реализација пријемног/завршног испита 5,000,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

426 Материјал 1,000,000
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27 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 31,653,636,000

Извори финансирања за раздео 27

01 Општи приходи и примања буџета 26,461,015,000

06 Донације од међународних организација 49,609,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 4,646,998,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 446,014,000

27.0 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 31,591,080,000

Извори финансирања за главу 27.0

01 Општи приходи и примања буџета 26,398,459,000

06 Донације од међународних организација 49,609,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 50,000,000

11 Примања од иностраних задуживања 4,646,998,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 446,014,000

1801 Уређење и надзор у области здравства 925,979,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 925,979,000

0001 Уређење здравственог система 195,826,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,729,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,837,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,600,000

421 Стални трошкови 1,060,000

422 Трошкови путовања 1,300,000

423 Услуге по уговору 17,700,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 800,000

465 Остале дотације и трансфери 100,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

512 Машине и опрема 2,000,000

0002 Надзор здравствених установа 139,333,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 56,885,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,618,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 49,182,000

421 Стални трошкови 1,962,000

422 Трошкови путовања 450,000

423 Услуге по уговору 15,600,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 400,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 700,000

512 Машине и опрема 2,500,000

515 Нематеријална имовина 136,000

0003 Санитарни надзор 366,110,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 208,159,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 31,537,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,702,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 15,000,000

421 Стални трошкови 14,060,000

422 Трошкови путовања 950,000

423 Услуге по уговору 20,350,000

424 Специјализоване услуге 5,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 2,420,000

465 Остале дотације и трансфери 45,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 3,000,000

512 Машине и опрема 10,200,000

515 Нематеријална имовина 1,032,000

0004
Надзор у области лекова и медицинских средстава и психоактивних 

контролисаних супстанци и прекурсора

39,274,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27,660,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,191,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 620,000

421 Стални трошкови 1,041,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 1,650,000

424 Специјализоване услуге 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 250,000

426 Материјал 450,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

512 Машине и опрема 2,000,000

515 Нематеријална имовина 112,000

0007 Администрација и управљање 185,436,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 56,318,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,533,000

413 Накнаде у натури 1,000,000

414 Социјална давања запосленима 5,200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,585,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,100,000

421 Стални трошкови 3,550,000

422 Трошкови путовања 3,400,000

423 Услуге по уговору 36,800,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 26,900,000

462 Дотације међународним организацијама 24,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,050,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,000,000

512 Машине и опрема 2,000,000
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1802 Превентивна здравствена заштита 1,961,690,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 1,961,690,000

0001 Подршка раду института „Др Милан Јовановић Батут” 437,092,000

423 Услуге по уговору 6,000,000

465 Остале дотације и трансфери 431,092,000

0002 Подршка раду института и завода за јавно здравље 1,288,279,000

465 Остале дотације и трансфери 1,288,279,000

0003 Омасовљавање добровољног давалаштва крви 26,000,000

465 Остале дотације и трансфери 20,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000

0004
Вирусолошки надзор инфективних болести (Институт „Tорлак”) 60,190,000

465 Остале дотације и трансфери 60,190,000

0005 Превенција ширења хуманог беснила (Пастеров завод) 1,500,000

465 Остале дотације и трансфери 1,500,000

0010
Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији 49,800,000

423 Услуге по уговору 39,800,000

481 Дотације невладиним организацијама 10,000,000

0012
Подршка активностима удружења грађана у области здравствене 

заштите

8,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 8,000,000

4001
Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на 

територији Републике Србије

2,000,000

465 Остале дотације и трансфери 2,000,000

4002
Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног, крпељског 

енцефалитиса на популацији крпеља

2,000,000

465 Остале дотације и трансфери 2,000,000

4012
Превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусом 1,500,000

465 Остале дотације и трансфери 1,500,000

4013
Подршка активностима удружења грађана у области превенције и 

контроле HIV инфекције

83,329,000

421 Стални трошкови 115,000

423 Услуге по уговору 5,177,000

426 Материјал 23,124,000

481 Дотације невладиним организацијама 54,913,000

4016
Програм спречавања слепила у Србији код деце са прематурном 

ретинопатијом уз програм развоја ретине

1,000,000

465 Остале дотације и трансфери 1,000,000

4017

Подршка имплементацији програмских активности за унапређење 

оралног здравља деце и омладине у Републици Србији

1,000,000

465 Остале дотације и трансфери 1,000,000

1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите 3,880,118,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 3,880,118,000

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

300,000,000

465 Остале дотације и трансфери 300,000,000

0005
Лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити 

у Републици Србији

333,000,000

424 Специјализоване услуге

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

333,000,000

0006 Програми Црвеног крста Србије 300,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 300,000,000
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0008

Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и 

чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохоличара и 

зависника од дрога

300,000,000

465 Остале дотације и трансфери 300,000,000

0009 Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије 15,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000

4003
Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива 18,000,000

465 Остале дотације и трансфери 18,000,000

4004
Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других 

урођених коагулопатија

3,000,000

465 Остале дотације и трансфери 3,000,000

4005
Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одраслих 5,000,000

465 Остале дотације и трансфери 5,000,000

4006
Обезбеђивање услова за рад јавне/породичне банке крви пупчаника 1,650,000

465 Остале дотације и трансфери 1,650,000

4019 Подршка пружању здравствене заштите мигрантима 141,540,000

422 Трошкови путовања 180,000

423 Услуге по уговору 18,360,000

426 Материјал 20,640,000

465 Остале дотације и трансфери 100,800,000

512 Машине и опрема 1,560,000

4021
ИПА 2018 - Подршка унапређењу капацитета релевантних 

институција у „SoHo” систему

263,351,000

423 Услуге по уговору 74,074,000

512 Машине и опрема 189,277,000

4022 Хитан одговор Републике Србије на COVID-19 2,050,577,000

413 Накнаде у натури 150,000

421 Стални трошкови 1,975,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 131,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 122,300,000

444 Пратећи трошкови задуживања 800,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 150,000

511 Зграде и грађевински објекти 250,965,000

512 Машине и опрема 1,539,737,000

4024

Подстицање активности развоја Регистра типизираних давалаца 

крви и компонената крви у Институту за трансфузију крви Србије

5,000,000

465 Остале дотације и трансфери 5,000,000

7082
ИПА 2020 - Образовање, запошљавање и социјалне политике 144,000,000

512 Машине и опрема 144,000,000

1807 Развој инфраструктуре здравствених установа 12,294,867,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 12,294,867,000

0001
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини 

чији је оснивач Република Србија

3,000,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 3,000,000,000

4001
Информатизација здравственог система у јединствени 

информациони систем

1,500,000,000

423 Услуге по уговору 775,575,000

515 Нематеријална имовина 724,425,000
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4002

Координација, надзор и контрола реконструкције универзитетских 

клиничких центара Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад

211,392,000

421 Стални трошкови 5,066,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 54,000,000

424 Специјализоване услуге 147,046,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,800,000

426 Материјал 1,280,000

444 Пратећи трошкови задуживања 100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

512 Машине и опрема 500,000

4004
Реконструкција Универзитетског клиничког центра Крагујевац 59,600,000

444 Пратећи трошкови задуживања 100,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 59,000,000

465 Остале дотације и трансфери 500,000

4006
Реконструкција Универзитетског клиничког центра Војводине, 

Нови Сад

2,821,600,000

424 Специјализоване услуге 12,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 100,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1,002,500,000

465 Остале дотације и трансфери 7,000,000

512 Машине и опрема 1,800,000,000

4007 Развој здравства 2 12,000,000

421 Стални трошкови 200,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 10,550,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 350,000

444 Пратећи трошкови задуживања 200,000

4009 Развој здравства 2 - додатно финансирање 387,975,000

421 Стални трошкови 375,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 9,300,000

426 Материјал 700,000

444 Пратећи трошкови задуживања 300,000

511 Зграде и грађевински објекти 56,700,000

512 Машине и опрема 320,000,000

4010 Програм „Intereg” IPA Румунија - Србија 2021-2027 21,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 21,000,000

5001
Реконструкција Универзитетског клиничког центра Србије, Београд 4,281,300,000

424 Специјализоване услуге 15,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 100,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 3,940,200,000

465 Остале дотације и трансфери 151,000,000

512 Машине и опрема 175,000,000

1808
Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања

12,510,000,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 12,510,000,000
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0001

Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 

16. став 1. Закона о здравственом осигурању

4,600,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 4,600,000,000

0002

Накнада зараде у случају привремене спречености за рад због 

болести или компликација у вези са одржавањем трудноће

3,300,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 3,300,000,000

0003
Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести 4,300,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 4,300,000,000

4001 Подршка активностима Банке репродуктивних ћелија 10,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 10,000,000

7078
Превенција и ублажавање последица насталих услед болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

300,000,000

426 Материјал 10,000,000

465 Остале дотације и трансфери 290,000,000

1809
Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења

18,426,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 18,426,000

0001 Подршка раду Канцеларије за контролу дувана 1,000,000

465 Остале дотације и трансфери 1,000,000

0002
Подршка активностима здравствених установа у области онколошке 

здравствене заштите

8,000,000

465 Остале дотације и трансфери 8,000,000

0003
Подршка активностима здравствених установа у области 

кардиоваскуларне здравствене заштите

6,000,000

465 Остале дотације и трансфери 6,000,000

4005
Имплементација Националног програма за палијативно 

збрињавање деце

1,840,000

465 Остале дотације и трансфери 1,840,000

4008

Увођење радиониклидне тераностике у Центар за нуклеарну 

медицину Универзитетског клиничког центра Србије

1,586,000

462 Дотације међународним организацијама 1,586,000

27.1 УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ 62,556,000

Извори финансирања за главу 27.1

01 Општи приходи и примања буџета 62,556,000

1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите 62,556,000

760 Здравство некласификовано на другом месту 62,556,000

0007 Уређење Управе у области биомедицине 19,556,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,475,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,587,000

414 Социјална давања запосленима 450,000

415 Накнаде трошкова за запослене 250,000

421 Стални трошкови 490,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 1,730,000

425 Текуће поправке и одржавање 354,000

426 Материјал 820,000

462 Дотације међународним организацијама 2,000,000

465 Остале дотације и трансфери 500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

512 Машине и опрема 300,000

4018
Успостављање Националног програма за пресађивање људских 

органа у Републици Србији

43,000,000

423 Услуге по уговору 3,000,000
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464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 10,000,000

465 Остале дотације и трансфери 20,000,000

512 Машине и опрема 4,000,000

515 Нематеријална имовина 6,000,000

28 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 49,737,652,000

Извори финансирања за раздео 28

01 Општи приходи и примања буџета 25,065,153,000

05 Донације од иностраних земаља 356,430,000

06 Донације од међународних организација 17,845,000

11 Примања од иностраних задуживања 2,729,600,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 21,568,624,000

28.0 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 44,213,656,000

Извори финансирања за главу 28.0

01 Општи приходи и примања буџета 19,541,157,000

05 Донације од иностраних земаља 356,430,000

06 Донације од међународних организација 17,845,000

11 Примања од иностраних задуживања 2,729,600,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 21,568,624,000

0501 Планирање и спровођење енергетске политике 34,722,068,000

430 Гориво и енергија 34,722,068,000

0001

Уређење система у области енергетске ефикасности, обновљивих 

извора енергије и заштита животне средине у енергетици

48,081,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20,704,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,137,000

414 Социјална давања запосленима 100,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

423 Услуге по уговору 23,640,000

0002
Eлектроенергетикa, нафтa и природни гас и системи даљинског 

грејања

1,150,182,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 51,514,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,805,000

414 Социјална давања запосленима 800,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,701,000

423 Услуге по уговору 36,468,000

424 Специјализоване услуге 23,794,000

426 Материјал 13,600,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

454,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

621 Набавка домаће финансијске имовине

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

560,000,000

0003 Стратешко планирање у енергетици 40,980,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,227,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,095,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 200,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 28,907,000
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424 Специјализоване услуге 3,050,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000

0005 Администрација и управљање 234,908,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 74,932,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,382,000

413 Накнаде у натури 250,000

414 Социјална давања запосленима 1,600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,848,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,000,000

421 Стални трошкови 20,475,000

422 Трошкови путовања 10,098,000

423 Услуге по уговору 49,141,000

424 Специјализоване услуге 5,280,000

425 Текуће поправке и одржавање 11,832,000

426 Материјал 9,010,000

462 Дотације међународним организацијама 6,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 900,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

512 Машине и опрема 29,060,000

515 Нематеријална имовина 600,000

4001 Формирање базе података за нафту и гас 5,000,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

4006
Програм подстицања обновљиве енергије - развој тржишта биомасе - 

KfW

456,800,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 6,500,000

424 Специјализоване услуге 22,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 118,000,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 310,000,000

4007 Изградња прикључка топлодалековода на ТЕНТ А 416,500,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације намењена су за Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије”, Београд, а распоред и коришћење средстава 

ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе.

416,500,000

4008
ИПА 2017 - Изградња гасног интерконектора Србија-Бугарска 7,260,804,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,260,804,000

4009
Набавкa основне рударске механизације за површинске копове ЈП 

ЕПС

9,643,213,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације намењена су за Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије”, Београд, а распоред и коришћење средстава 

ове апропријације вршиће се по посебном акту Владе.

9,643,213,000

7072 ИПА 2017 - Подршка европским интеграцијама 72,000,000

423 Услуге по уговору 72,000,000

7091 Мере за ублажавање последица енергетске кризе 15,300,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе.

15,300,000,000

7092 ИПА 2020 - I део Демократија и управљање 93,600,000

423 Услуге по уговору 9,600,000
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512 Машине и опрема 84,000,000

0502 Енергетска ефикасност 612,175,000

430 Гориво и енергија 612,175,000

4006
Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у 

Србији

128,700,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 3,400,000

424 Специјализоване услуге 25,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 100,000,000

4007
Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - 

фаза V

183,530,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 7,730,000

424 Специјализоване услуге 25,200,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 150,000,000

4009 Енергетска ефикасност у зградама централне власти 120,000,000

462 Дотације међународним организацијама 10,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 110,000,000

4010
Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори 

енергије у сектору даљинског грејања

170,000,000

423 Услуге по уговору 10,000,000

424 Специјализоване услуге 50,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 110,000,000

4011

Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања 

инвестиција у енергетску ефикасност јавних зграда у Србији

9,945,000

423 Услуге по уговору 9,600,000

512 Машине и опрема 345,000

0503 Управљање минералним ресурсима 4,878,963,000

440 Рударство, производња и изградња 4,878,963,000

0001 Уређење и надзор у области геологије и рударства 88,963,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 31,852,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,826,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 900,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,340,000

421 Стални трошкови 2,950,000

422 Трошкови путовања 2,500,000

423 Услуге по уговору 21,805,000

424 Специјализоване услуге 14,500,000

426 Материјал 7,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000

512 Машине и опрема 240,000

4003 Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица 4,780,000,000

424 Специјализоване услуге 30,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације намењена су за Јавно предузеће за подземну 

експлоатацију угља Ресавица, а распоред и коришћење средстава ове 

апропријације вршиће се по посебном акту Владе.

4,750,000,000

4004
Санација и рекултивација напуштених рудника и рударских 

објеката

10,000,000
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424 Специјализоване услуге 10,000,000

0902 Социјална заштита 4,000,450,000

430 Гориво и енергија 4,000,450,000

0011 Енергетски угрожени купац 4,000,450,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Средства ове апропријације намењена су за заштиту енергетски 

угрожених купаца у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу 

(„Службени гласник РС”, бр. 113/15 и 59/18).

4,000,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 450,000

28.1 УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ ЕНЕРГЕНАТА 5,010,460,000

Извори финансирања за главу 28.1

01 Општи приходи и примања буџета 5,010,460,000

2403 Управљање обавезним резервама 5,010,460,000

430 Гориво и енергија 5,010,460,000

0001
Формирање и одржавање обавезних резерви нафте, деривата нафте 

и природног гаса

4,410,760,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,601,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 849,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 750,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,090,000

421 Стални трошкови 1,770,300,000

422 Трошкови путовања 900,000

423 Услуге по уговору 32,550,000

424 Специјализоване услуге 100,000,000

426 Материјал 1,100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,000,000

512 Машине и опрема 2,000,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

521 Робне резерве 2,339,600,000

622 Набавка стране финансијске имовине 150,000,000

5001
Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву 599,700,000

511 Зграде и грађевински објекти 599,700,000

28.2
УПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ
513,536,000

Извори финансирања за главу 28.2

01 Општи приходи и примања буџета 513,536,000

0502 Енергетска ефикасност 513,536,000

430 Гориво и енергија 513,536,000

0002 Мере за унапређење енергетске ефикасности 513,536,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,414,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,033,000

413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 140,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100,000

421 Стални трошкови 600,000

422 Трошкови путовања 600,000

423 Услуге по уговору 11,300,000
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424 Специјализоване услуге 500,000

426 Материјал 400,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 483,049,000

512 Машине и опрема 1,000,000

29 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 14,070,101,000

Извори финансирања за раздео 29

01 Општи приходи и примања буџета 12,955,645,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 756,556,000

05 Донације од иностраних земаља 6,800,000

06 Донације од међународних организација 11,200,000

07 Трансфери од других нивоа власти 293,980,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 45,920,000

29.0 МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 5,157,408,000

Извори финансирања за главу 29.0

01 Општи приходи и примања буџета 5,157,408,000

1201 Уређење и развој система у области културе 693,849,000

820 Услуге културе 693,849,000

0001 Уређење и надзор система у области културе 82,215,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 62,132,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,413,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 320,000

422 Трошкови путовања 5,450,000

0003 Администрација и управљање 212,134,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 43,198,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,545,000

413 Накнаде у натури 260,000

414 Социјална давања запосленима 5,304,000

415 Накнаде трошкова за запослене 900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 305,000

421 Стални трошкови 9,550,000

422 Трошкови путовања 8,720,000

423 Услуге по уговору 50,800,000

424 Специјализоване услуге 4,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 23,000,000

426 Материјал 8,878,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 810,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 22,264,000

512 Машине и опрема 20,100,000

0004
Послови поверени репрезентативним  удружењима у култури 50,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0005
Подршка унапређењу капацитета културног сектора на локалном 

нивоу

349,500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 349,500,000

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа 934,959,000

820 Услуге културе 934,959,000
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0001
Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног 

наслеђа

382,409,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 46,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 290,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 41,409,000

0005 Обнова и заштита Манастира Хиландар 80,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 80,000,000

0006 Одржавање Дворског комплекса на Дедињу 67,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 67,000,000

0008 Подршка раду Матице Српске 61,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 61,000,000

0009 Дигитализација културног наслеђа 77,250,000

423 Услуге по уговору 10,000,000

424 Специјализоване услуге 14,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 44,250,000

481 Дотације невладиним организацијама 9,000,000

0011
Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и 

покретног културног наслеђа

187,800,000

423 Услуге по уговору 5,000,000

424 Специјализоване услуге 30,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 105,800,000

481 Дотације невладиним организацијама 47,000,000

0012

Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и 

библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Србије

60,000,000

424 Специјализоване услуге 5,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 35,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 20,000,000

0013
Подршка раду завода за заштиту споменика културе и историјских 

архива

1,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000,000

0015
Подршка обављању матичне делатности установа заштите 18,500,000

424 Специјализоване услуге 500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 18,000,000

1203
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

2,845,800,000

820 Услуге културе 2,845,800,000

0001 Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије 115,000,000

423 Услуге по уговору 700,000

424 Специјализоване услуге 24,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 55,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 35,300,000

0002
Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном 

стваралаштву

1,930,000,000

423 Услуге по уговору 500,000

424 Специјализоване услуге 67,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 1,800,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 25,500,000

481 Дотације невладиним организацијама 37,000,000

0003
Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 178,500,000

423 Услуге по уговору 2,000,000
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424 Специјализоване услуге 132,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 11,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 33,500,000

0004 Подршка развоју музичког стваралаштва 90,000,000

423 Услуге по уговору 450,000

424 Специјализоване услуге 12,750,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 22,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 54,800,000

0006
Подршка културној делатности друштвенo осетљивих група 55,000,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

424 Специјализоване услуге 7,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 12,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 35,000,000

0008 Дигитализација савременог стваралаштва 9,300,000

423 Услуге по уговору 300,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 5,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000

0010
Подршка јачању савременог стваралаштва Срба у иностранству 18,000,000

423 Услуге по уговору 400,000

424 Специјализоване услуге 17,600,000

0011 Подршка развоју уметничке игре 50,000,000

423 Услуге по уговору 300,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 9,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 38,700,000

0012 Подршка јачању позоришне уметности 100,000,000

423 Услуге по уговору 300,000

424 Специјализоване услуге 19,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 55,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 25,700,000

4001 Престоница културе Србије 300,000,000

423 Услуге по уговору 1,500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 298,500,000

1205 Међународна културна сарадња 442,800,000

820 Услуге културе 442,800,000

0005
Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама 126,900,000

423 Услуге по уговору 900,000

424 Специјализоване услуге 31,000,000

462 Дотације међународним организацијама 40,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 13,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 42,000,000

0006 Билатерална сарадња и Међународна културна размена 178,900,000

423 Услуге по уговору 900,000

424 Специјализоване услуге 116,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 17,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 45,000,000
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4001 Нови Сад - Европска престоница културе 50,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 50,000,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 87,000,000

424 Специјализоване услуге 6,000,000

462 Дотације међународним организацијама 81,000,000

1206 Признања за допринос култури 240,000,000

820 Услуге културе 240,000,000

0001 Национална признања за врхунски допринос у култури 240,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 240,000,000

29.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 8,912,693,000

Извори финансирања за главу 29.1

01 Општи приходи и примања буџета 7,798,237,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 756,556,000

05 Донације од иностраних земаља 6,800,000

06 Донације од међународних организација 11,200,000

07 Трансфери од других нивоа власти 293,980,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 45,920,000

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа 5,212,978,000

820 Услуге културе 5,212,978,000

0010
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног 

наслеђа

4,787,695,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,487,540,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 227,073,000

413 Накнаде у натури 8,092,000

414 Социјална давања запосленима 33,336,000

415 Накнаде трошкова за запослене 39,843,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 39,201,000

421 Стални трошкови 421,290,000

422 Трошкови путовања 85,350,000

423 Услуге по уговору 413,480,000

424 Специјализоване услуге 662,460,000

425 Текуће поправке и одржавање 123,800,000

426 Материјал 131,055,000

462 Дотације међународним организацијама 780,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 13,965,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 16,150,000

511 Зграде и грађевински објекти 885,100,000

512 Машине и опрема 124,130,000

515 Нематеријална имовина 71,300,000

523 Залихе робе за даљу продају 3,700,000

0014
Дигитализација у области заштите и очувања културног наслеђа 97,847,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 52,937,000

424 Специјализоване услуге 2,500,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,610,000

426 Материјал 1,500,000

512 Машине и опрема 32,000,000

174



Раздео Глава Програм Функција

Програмска 

активност/ 

Пројекат

Економска 

класификација

ОПИС

Укупна средства

1 2 3 4 5 6 7 8

515 Нематеријална имовина 6,000,000

5004
Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта 

Бело брдо у Винчи

271,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 271,000,000

5006

Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта 

„Царичин град” у општини Лебане

56,436,000

511 Зграде и грађевински објекти 56,436,000

1203
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

3,699,715,000

820 Услуге културе 3,699,715,000

0007
Подршка раду установа културе у области савременог 

стваралаштва 

3,695,215,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,242,443,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 213,848,000

413 Накнаде у натури 2,105,000

414 Социјална давања запосленима 15,750,000

415 Накнаде трошкова за запослене 33,659,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 36,800,000

421 Стални трошкови 213,100,000

422 Трошкови путовања 120,500,000

423 Услуге по уговору 222,840,000

424 Специјализоване услуге 1,348,700,000

425 Текуће поправке и одржавање 28,700,000

426 Материјал 94,350,000

462 Дотације међународним организацијама 849,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 4,610,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 7,700,000

511 Зграде и грађевински објекти 47,550,000

512 Машине и опрема 52,931,000

515 Нематеријална имовина 4,280,000

523 Залихе робе за даљу продају 4,500,000

0009 Дигитализација у области савременог стваралаштва 4,500,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

512 Машине и опрема 1,480,000

515 Нематеријална имовина 20,000

30
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
172,157,662,000

Извори финансирања за раздео 30

01 Општи приходи и примања буџета 156,117,125,000

03 Социјални доприноси 1,874,861,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,709,215,000

05 Донације од иностраних земаља 99,346,000

06 Донације од међународних организација 2,726,000

07 Трансфери од других нивоа власти 7,937,318,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 64,135,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 191,651,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 15,819,000

17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 141,038,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 1,004,428,000

30.0
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
139,291,297,000

Извори финансирања за главу 30.0
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01 Општи приходи и примања буџета 138,229,498,000

05 Донације од иностраних земаља 65,911,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 1,334,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 994,554,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 1,306,765,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

1,306,765,000

0002 Администрација и управљање 1,147,258,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 310,143,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 46,987,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 3,701,000

415 Накнаде трошкова за запослене 11,528,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,435,000

421 Стални трошкови 23,090,000

422 Трошкови путовања 24,520,000

423 Услуге по уговору 195,294,000

424 Специјализоване услуге 13,180,000

425 Текуће поправке и одржавање 15,000,000

426 Материјал 45,950,000

462 Дотације међународним организацијама 17,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 3,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 13,199,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 80,089,000

515 Нематеријална имовина 341,640,000

0013 Запошљавање и социјалне иновације ЕАСИ 83,775,000

421 Стални трошкови 1,260,000

422 Трошкови путовања 3,035,000

423 Услуге по уговору 44,480,000

462 Дотације међународним организацијама 35,000,000

5001
Доградња ЕДМС система са интеграцијом са другим системима 51,200,000

423 Услуге по уговору 51,200,000

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој 24,532,000

424 Специјализоване услуге 24,532,000

0803 Активна политика запошљавања 1,889,792,000

412 Општи послови по питању рада 1,889,792,000

0003
Подршка решавању радно-правног статуса вишка запослених 250,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Средства ове апропријације намењена су за „Транзициони фонд”, а 

распоред и коришћење ових средстава вршиће се по посебном акту 

Владе

250,000,000

0004
Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са 

инвалидитетом

625,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

625,000,000

0005
Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем 

Националне службе за запошљавање

550,000,000

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се по 

посебном акту Владе

550,000,000

0006 Подршка развоју социјалног предузетништва 1,000
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451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,000

0007 Подршка ИТ преквалификацији 10,000,000

462 Дотације међународним организацијама 10,000,000

4001 Јачање локалне политике запошљавања 58,618,000

422 Трошкови путовања 543,000

423 Услуге по уговору 5,883,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 51,920,000

512 Машине и опрема 272,000

7024
ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној 

инклузији

38,423,000

423 Услуге по уговору 12,036,000

481 Дотације невладиним организацијама 26,387,000

7084
ИПА 2020 - Подршка спровођењу мера активне политике 

запошљавања

357,750,000

423 Услуге по уговору 36,000,000

424 Специјализоване услуге 321,750,000

0902 Социјална заштита 30,613,852,000

070
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту

30,144,937,000

0003 Права корисника социјалне заштите 27,129,589,000

421 Стални трошкови 337,558,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26,792,031,000

0004 Подршка удружењима и локалним заједницама 1,396,700,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 500,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 896,700,000

0014 Подршка смештају у приватне домове 12,026,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 12,026,000

4003 Помоћ мигрантској популацији у Србији 73,032,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,195,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 787,000

415 Накнаде трошкова за запослене 720,000

421 Стални трошкови 22,000,000

423 Услуге по уговору 9,501,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,201,000

426 Материјал 31,621,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,000,000

465 Остале дотације и трансфери 7,000

5001

Израда и имплементација информационог система за подршку 

пословним процесима у спровођењу социјалне заштите - СОЗИС

834,000,000

423 Услуге по уговору 156,000,000

515 Нематеријална имовина 678,000,000

5002 Регистар Социјална карта 138,000,000

423 Услуге по уговору 78,000,000

515 Нематеријална имовина 60,000,000

7045 ИПА 2013 - Друштвени развој 2 23,840,000

424 Специјализоване услуге 23,840,000

7085 ИПА 2020 - Модернизација система социјалне заштите 537,750,000

423 Услуге по уговору 60,000,000

424 Специјализоване услуге 477,750,000

090 Социјална заштита некласификована на другом месту 468,915,000
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0006 Заштита положаја особа са инвалидитетом 468,915,000

421 Стални трошкови 400,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18,486,000

481 Дотације невладиним организацијама 450,029,000

0903 Породично-правна заштита грађана 87,532,188,000

040 Породица и деца 87,532,188,000

0001 Права корисника из области заштите породице и деце 87,532,188,000

421 Стални трошкови 80,000,000

423 Услуге по уговору 63,400,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 87,388,788,000

0904 Борачко-инвалидска заштита 17,948,700,000

010 Болест и инвалидност 17,948,700,000

0001 Права корисника борачко-инвалидске заштите 17,798,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 700,000

421 Стални трошкови 3,000,000

423 Услуге по уговору 30,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17,705,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 60,000,000

0002 Очување традиција ослободилачких ратова Србије 100,000,000

423 Услуге по уговору 40,000,000

424 Специјализоване услуге 60,000,000

0003
Подршка удружењима у области борачко-инвалидске заштите 50,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

30.1 ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД 499,779,000

Извори финансирања за главу 30.1

01 Општи приходи и примања буџета 499,779,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 499,779,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

499,779,000

0003 Инспекција рада 499,779,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 358,949,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 54,386,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 3,114,000

415 Накнаде трошкова за запослене 11,800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,600,000

421 Стални трошкови 31,456,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 1,936,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,700,000

426 Материјал 13,400,000

462 Дотације међународним организацијама 300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 899,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 11,237,000

30.2 УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 24,725,000

Извори финансирања за главу 30.2

01 Општи приходи и примања буџета 24,725,000
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0802 Уређење система рада и радно-правних односа 24,725,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

24,725,000

0004 Уређење у области безбедности и  здравља на раду 24,725,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,737,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,082,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,343,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,016,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 2,496,000

426 Материјал 250,000

515 Нематеријална имовина 1,200,000

30.3

УСТАНОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ 

РАДНОГ ОДНОСА И САВЕТА ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ 

ДИЈАЛОГА
384,241,000

Извори финансирања за главу 30.3

01 Општи приходи и примања буџета 384,241,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 384,241,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

384,241,000

0005 Права запослених у случају стечаја послодавца 327,280,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,125,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,564,000

413 Накнаде у натури 80,000

414 Социјална давања запосленима 1,206,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 1,401,000

422 Трошкови путовања 310,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

424 Специјализоване услуге 113,000

425 Текуће поправке и одржавање 550,000

426 Материјал 740,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 282,815,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 45,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000

512 Машине и опрема 400,000

515 Нематеријална имовина 210,000

0006 Социјално партнерство 56,961,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,393,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 969,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 138,000

415 Накнаде трошкова за запослене 123,000

421 Стални трошкови 300,000

422 Трошкови путовања 5,040,000

423 Услуге по уговору 12,647,000

425 Текуће поправке и одржавање 150,000
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426 Материјал 400,000

462 Дотације међународним организацијама 300,000

481 Дотације невладиним организацијама 30,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

512 Машине и опрема 300,000

30.4 УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 31,957,620,000

Извори финансирања за главу 30.4

01 Општи приходи и примања буџета 16,978,882,000

03 Социјални доприноси 1,874,861,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,709,215,000

05 Донације од иностраних земаља 33,435,000

06 Донације од међународних организација 2,726,000

07 Трансфери од других нивоа власти 7,937,318,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 64,135,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 191,651,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 14,485,000

17  Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 141,038,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 9,874,000

0902 Социјална заштита 31,957,620,000

070
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту

31,957,620,000

0005 Обављање делатности установа социјалне заштите 24,419,661,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,141,360,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,843,717,000

413 Накнаде у натури 105,731,000

414 Социјална давања запосленима 312,065,000

415 Накнаде трошкова за запослене 380,143,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 114,871,000

421 Стални трошкови 1,688,487,000

422 Трошкови путовања 151,264,000

423 Услуге по уговору 1,062,990,000

424 Специјализоване услуге 196,555,000

425 Текуће поправке и одржавање 416,328,000

426 Материјал 2,071,916,000

441 Отплата домаћих камата 201,000

444 Пратећи трошкови задуживања 20,000

465 Остале дотације и трансфери 4,231,000

471 Права из социјалног осигурања (организације за обавезно социјално 

осигурање)

5,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,287,514,000

481 Дотације невладиним организацијама 2,502,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 45,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 19,641,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока

3,017,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,169,000

511 Зграде и грађевински објекти 177,280,000

512 Машине и опрема 326,671,000

513 Остале некретнине и опрема 120,000

514 Култивисана имовина 550,000
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515 Нематеријална имовина 14,818,000

523 Залихе робе за даљу продају 44,500,000

0013 Подршка раду хранитеља 5,771,400,000

421 Стални трошкови 21,400,000

423 Услуге по уговору 2,150,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,600,000,000

0015 Подршка раду установа социјалне заштите 1,396,559,000

421 Стални трошкови 220,602,000

422 Трошкови путовања 2,710,000

423 Услуге по уговору 21,995,000

425 Текуће поправке и одржавање 70,463,000

426 Материјал 297,573,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 32,542,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,500,000

511 Зграде и грађевински објекти 328,743,000

512 Машине и опрема 414,931,000

515 Нематеријална имовина 5,000,000

0016
Права корисника ван мреже установа социјалне заштите 170,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 170,000,000

4004 Инвестиције у установе социјалне заштите 200,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 40,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000

512 Машине и опрема 140,000,000

31 МИНИСТАРСТВО СПОРТА 4,930,562,000

Извори финансирања за раздео 31

01 Општи приходи и примања буџета 4,653,078,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 261,556,000

06 Донације од међународних организација 1,264,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2,072,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 8,600,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 3,992,000

31.0 МИНИСТАРСТВО СПОРТА 4,286,503,000

Извори финансирања за главу 31.0

01 Општи приходи и примања буџета 4,282,511,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 3,992,000

1301 Развој система спорта 4,219,879,000

810 Услуге рекреације и спорта 4,219,879,000

0001 Уређење и надзор система спорта 46,254,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 38,648,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,856,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 750,000

0004 Администрација и управљање 109,069,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 33,463,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,070,000

413 Накнаде у натури 420,000
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414 Социјална давања запосленима 1,300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 5,086,000

422 Трошкови путовања 4,500,000

423 Услуге по уговору 34,330,000

424 Специјализоване услуге 1,600,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,300,000

426 Материјал 9,800,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 200,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000

512 Машине и опрема 3,000,000

515 Нематеријална имовина 2,300,000

0005 Програми гранских спортских савеза 1,735,856,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,735,856,000

0008 Програм Спортског савеза Србије 150,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 150,000,000

0009 Програм Олимпијског комитета Србије 260,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 260,000,000

0010 Програм Параолимпијског комитета Србије 86,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 86,000,000

0011
Програми међународних и националних спортских такмичења 150,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 150,000,000

0012
Програми спортских кампова за перспективне спортисте 50,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0013 Стипендирање врхунских спортиста 378,500,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 378,500,000

0014 Новчане награде за врхунске спортске резултате 50,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 50,000,000

0015
Национална признања за посебан допринос развоју и афирмацији 

спорта

1,116,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,116,000,000

0017 Посебни програми у области спорта 35,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 35,000,000

0018 Међународна сарадња у области спорта 23,200,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору 2,200,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

462 Дотације међународним организацијама 7,000,000

4017 Одржавање Београдског маратона 30,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 30,000,000

1303 Развој спортске инфраструктуре 66,624,000

810 Услуге рекреације и спорта 66,624,000

0001
Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре 62,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 30,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 32,000,000

7025 ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења 4,624,000

423 Услуге по уговору 4,624,000
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31.1 УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ АНТИДОПИНГА 55,756,000

Извори финансирања за главу 31.1

01 Општи приходи и примања буџета 37,793,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 16,699,000

06 Донације од међународних организација 1,264,000

1301 Развој система спорта 55,756,000

810 Услуге рекреације и спорта 55,756,000

0006 Допинг контроле 55,756,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,191,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,999,000

413 Накнаде у натури 40,000

414 Социјална давања запосленима 315,000

415 Накнаде трошкова за запослене 310,000

421 Стални трошкови 3,098,000

422 Трошкови путовања 1,191,000

423 Услуге по уговору 11,688,000

424 Специјализоване услуге 18,693,000

425 Текуће поправке и одржавање 437,000

426 Материјал 3,767,000

444 Пратећи трошкови задуживања 2,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 191,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 55,000

512 Машине и опрема 744,000

515 Нематеријална имовина 35,000

31.2 УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 588,303,000

Извори финансирања за главу 31.2

01 Општи приходи и примања буџета 332,774,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 244,857,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 2,072,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 8,600,000

1301 Развој система спорта 588,303,000

810 Услуге рекреације и спорта 588,303,000

0007
Контрола тренираности спортиста и физичке способности 

становништва

125,724,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 86,627,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,198,000

413 Накнаде у натури 296,000

414 Социјална давања запосленима 1,500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,173,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

422 Трошкови путовања 2,650,000

423 Услуге по уговору 12,760,000

426 Материјал 5,720,000

0016 Управљање објектима и административни послови 462,579,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 56,078,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,929,000

413 Накнаде у натури 296,000

414 Социјална давања запосленима 1,500,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 1,956,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000

421 Стални трошкови 86,599,000

422 Трошкови путовања 1,842,000

423 Услуге по уговору 190,678,000

424 Специјализоване услуге 5,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 22,500,000

426 Материјал 21,950,000

441 Отплата домаћих камата 70,000

444 Пратећи трошкови задуживања 8,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 6,200,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,501,000

512 Машине и опрема 10,672,000

513 Остале некретнине и опрема 500,000

515 Нематеријална имовина 1,500,000

523 Залихе робе за даљу продају 41,000,000

32 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 1,532,157,000

Извори финансирања за раздео 32

01 Општи приходи и примања буџета 1,456,594,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 75,563,000

0301
Координација и спровођење политике у области спољних послова

344,931,000

490 Економски послови некласификовани на другом месту 344,931,000

0004 Мултилатерални економски односи са иностранством 91,808,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 41,522,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,856,000

414 Социјална давања запосленима 550,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,900,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 330,000

423 Услуге по уговору 5,450,000

462 Дотације међународним организацијама 34,000,000

512 Машине и опрема 700,000

0005 Билатерални економски односи са иностранством 53,123,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 31,804,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,819,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 600,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 12,000,000

462 Дотације међународним организацијама 1,500,000

512 Машине и опрема 1,000,000

4003
Учешће Републике Србије на светској изложби „EXPO 2025 - 

Осакаˮ

200,000,000

421 Стални трошкови 100,000,000

422 Трошкови путовања 5,000,000

423 Услуге по уговору 95,000,000
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1506 Развој трговине и заштите потрошача 1,187,226,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

1,187,226,000

0002 Тржишна инспекција 751,109,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 562,573,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 85,238,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 7,950,000

415 Накнаде трошкова за запослене 13,083,000

421 Стални трошкови 23,315,000

422 Трошкови путовања 550,000

423 Услуге по уговору 16,000,000

424 Специјализоване услуге 7,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,000,000

426 Материјал 15,200,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 2,700,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,500,000

512 Машине и опрема 5,000,000

515 Нематеријална имовина 1,500,000

0004
Уређење сектора трговине, услуга и политике конкуренције 73,096,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35,068,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,313,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,015,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,000,000

421 Стални трошкови 550,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 27,000,000

426 Материјал 50,000

512 Машине и опрема 500,000

0005
Подстицаји за развој националног бренда Србије и очување старих 

заната

10,000,000

423 Услуге по уговору 2,000,000

454 Субвенције приватним предузећима 8,000,000

0006 Јачање заштите потрошача 50,918,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,876,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,012,000

414 Социјална давања запосленима 300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 380,000

421 Стални трошкови 450,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 25,570,000

426 Материјал 30,000

512 Машине и опрема 700,000

515 Нематеријална имовина 500,000

0007
Подршка програмима удружења потрошача и вансудском 

решавању потрошачких спорова

24,000,000

424 Специјализоване услуге 4,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 20,000,000

0008 Администрација и управљање 159,339,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 43,044,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,522,000

413 Накнаде у натури 1,100,000

414 Социјална давања запосленима 748,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,750,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,400,000

421 Стални трошкови 9,340,000

422 Трошкови путовања 8,335,000

423 Услуге по уговору 20,850,000

424 Специјализоване услуге 1,250,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 10,000,000

462 Дотације међународним организацијама 36,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,000,000

512 Машине и опрема 3,000,000

0009
Кooрдинaциja пoслoвa развоја, упрaвљaња прojeктимa и европских 

интеграција

40,201,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29,333,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,444,000

414 Социјална давања запосленима 550,000

415 Накнаде трошкова за запослене 604,000

421 Стални трошкови 400,000

422 Трошкови путовања 120,000

423 Услуге по уговору 4,250,000

512 Машине и опрема 500,000

4005
ИПА 2018 - Јачање заштите потрошача у Републици Србији као 

одговор на нове изазове на тржишту

57,675,000

423 Услуге по уговору 57,675,000

7070 ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта 20,888,000

423 Услуге по уговору 20,888,000

33
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И 

ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ
517,380,000

Извори финансирања за раздео 33

01 Општи приходи и примања буџета 516,880,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 500,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

476,018,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

476,018,000

0002 Права националних мањина на самоуправу 30,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 30,000,000

0005 Стварање услова за политику једнаких могућности 50,203,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,388,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,695,000

415 Накнаде трошкова за запослене 630,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 4,489,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000

481 Дотације невладиним организацијама 16,000,000
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0007 Унапређење положаја националних мањина 322,227,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,711,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,775,000

415 Накнаде трошкова за запослене 294,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 8,597,000

426 Материјал 500,000

481 Дотације невладиним организацијама 298,000,000

515 Нематеријална имовина 850,000

0008 Администрација и управљање 73,588,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 40,843,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,188,000

413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 1,311,000

415 Накнаде трошкова за запослене 893,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000

421 Стални трошкови 1,801,000

422 Трошкови путовања 1,550,000

423 Услуге по уговору 10,800,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 5,100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 52,000

512 Машине и опрема 2,500,000

515 Нематеријална имовина 100,000

1002
Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва

41,362,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

41,362,000

0001 Подстицајно окружење за развој цивилног друштва 41,361,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,908,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,411,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 151,000

415 Накнаде трошкова за запослене 390,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000

422 Трошкови путовања 700,000

423 Услуге по уговору 6,500,000

462 Дотације међународним организацијама 10,801,000

481 Дотације невладиним организацијама 4,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 1,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000

34
МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ

1,019,512,000

Извори финансирања за раздео 34

01 Општи приходи и примања буџета 1,019,512,000

0903 Породично-правна заштита грађана 1,019,512,000

040 Породица и деца 1,019,512,000

0004 Администрација и управљање 109,112,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,558,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,054,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 600,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 301,000

421 Стални трошкови 2,000,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 31,800,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 250,000

426 Материјал 4,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 149,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,700,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 750,000

512 Машине и опрема 10,000,000

515 Нематеријална имовина 700,000

0006 Подршка породици и деци 170,200,000

422 Трошкови путовања 2,200,000

423 Услуге по уговору 68,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 100,000,000

0007
Координација и спровођење политике у области демографије 131,000,000

423 Услуге по уговору 40,000,000

426 Материјал 1,000,000

462 Дотације међународним организацијама 40,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0008 Координација и спровођење популационе политике 74,200,000

423 Услуге по уговору 21,000,000

426 Материјал 200,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 50,000,000

0009
Подршка удружењима у области заштите породице и деце 535,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 520,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000

35 МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ 1,448,279,000

Извори финансирања за раздео 35

01 Општи приходи и примања буџета 1,448,279,000

0110 Планирање и спровођење политике развоја села 1,448,279,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,448,279,000

0001 Администрација и управљање 125,509,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 18,282,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,770,000

413 Накнаде у натури 150,000

414 Социјална давања запосленима 599,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,727,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 1,110,000
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422 Трошкови путовања 1,190,000

423 Услуге по уговору 80,280,000

426 Материјал 9,900,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 500,000

512 Машине и опрема 6,000,000

0002 Подршка развоју задругарства 502,000,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

500,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000

0003 Подршка куповини сеоских кућа са окућницом 501,000,000

423 Услуге по уговору 1,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

500,000,000

0004
Подршка организовању манифестација у селима Републике Србије 44,250,000

423 Услуге по уговору 750,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

43,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 500,000

0005 Подршка адаптацији мултифункционалних објеката 154,770,000

423 Услуге по уговору 500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

153,770,000

481 Дотације невладиним организацијама 500,000

4002
Подстицај куповини минибусева за потребе превоза сеоског 

становништва

120,750,000

423 Услуге по уговору 750,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

120,000,000

36
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И 

ИНОВАЦИЈА
30,406,810,000

Извори финансирања за раздео 36

01 Општи приходи и примања буџета 29,414,751,000

11 Примања од иностраних задуживања 10,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 982,059,000

0201 Развој науке и технологије 30,406,810,000

140 Основно истраживање 30,406,810,000

0001
Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој 

делатности

21,159,586,000

424 Специјализоване услуге 20,237,974,000

462 Дотације међународним организацијама 574,612,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 347,000,000

0002
Подршка реализацији интереса у иновационој делатности 229,900,000

423 Услуге по уговору 44,400,000

424 Специјализоване услуге 155,000,000

462 Дотације међународним организацијама 30,500,000

0003
Подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне 

сигурности

300,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

300,000,000
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0004
Подршка раду Јединицe за управљање пројектима у јавном сектору 60,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

60,000,000

0005 Подршка раду Фонда за иновациону делатност 1,650,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

1,650,000,000

0006 Подршка раду Центра за промоцију науке 125,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

125,000,000

0007 Администрација и управљање 236,073,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 62,127,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,413,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 646,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,860,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 534,000

421 Стални трошкови 12,150,000

422 Трошкови путовања 8,000,000

423 Услуге по уговору 130,878,000

424 Специјализоване услуге 1,265,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 3,800,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

512 Машине и опрема 4,000,000

0011 Подршка раду Научно-технолошког парка Београд 32,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

32,000,000

0012
Подршка програму дигитализације у области националног 

научноистраживачког система

3,000,000

423 Услуге по уговору 3,000,000

0013 Подршка раду Фонда за науку 1,100,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

1,100,000,000

0014 Подршка раду НТП Ниш 30,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

30,000,000

0015 Подршка раду НТП Чачак 14,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

14,000,000

0017 Подршка школовању и усавршавању младих талената 957,000,000

421 Стални трошкови 20,000

423 Услуге по уговору 26,800,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 928,180,000
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4002 Истраживање и развој у јавном сектору 5,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000

4003 Стратешки пројекти са НР Кином 40,000,000

424 Специјализоване услуге 40,000,000

4004 ИПА 2018 - Конкурентност 619,863,000

424 Специјализоване услуге 619,863,000

4011
Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста 

предузетништва - SAIGE

5,000,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 1,200,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

426 Материјал 200,000

444 Пратећи трошкови задуживања 200,000

512 Машине и опрема 500,000

515 Нематеријална имовина 200,000

7010 ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 3,000,000,000

462 Дотације међународним организацијама 3,000,000,000

7079 ИПА 2019 - Конкурентност и иновације 840,388,000

424 Специјализоване услуге 840,388,000

37 МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 3,163,156,000

Извори финансирања за раздео 37

01 Општи приходи и примања буџета 3,139,409,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 23,747,000

1302 Омладинска политика 603,031,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

603,031,000

0002 Подршка ЈЛС у спровођењу омладинске политике 221,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 221,000,000

0004 Развој и спровођење омладинске политике 65,195,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,775,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,754,000

413 Накнаде у натури 80,000

414 Социјална давања запосленима 190,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 1,988,000

424 Специјализоване услуге 4,408,000

481 Дотације невладиним организацијама 28,500,000

0005
Програми и пројекти подршке младима у образовању, васпитању, 

безбедности, здрављу и партиципацији

105,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 105,000,000

0006 Програми и пројекти подршке младима у запошљавању 114,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 23,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 91,000,000

0008 Међународна сарадња у области омладине 71,450,000

421 Стални трошкови 850,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 2,200,000

424 Специјализоване услуге 5,400,000
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462 Дотације међународним организацијама 58,500,000

481 Дотације невладиним организацијама 4,000,000

7024
ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној 

инклузији

26,386,000

481 Дотације невладиним организацијама 26,386,000

1507 Уређење и развој у области туризма 2,560,125,000

473 Туризам 2,560,125,000

0004 Туристичка инспекција 169,848,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 118,038,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,883,000

413 Накнаде у натури 519,000

414 Социјална давања запосленима 1,489,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,994,000

421 Стални трошкови 5,055,000

422 Трошкови путовања 350,000

423 Услуге по уговору 6,360,000

424 Специјализоване услуге 100,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,410,000

426 Материјал 7,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 850,000

512 Машине и опрема 2,500,000

0005
Подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у 

туристичким дестинацијама

822,760,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

100,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

712,760,000

621 Набавка домаће финансијске имовине 10,000,000

0006 Подршка раду ЈП „Скијалишта Србије” 10,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000

0007 Подршка раду ЈП „Стара планинаˮ 10,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000

0008 Подршка раду „Тврђава Голубачки град”  д.о.о. 10,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000

0009 Подршка раду „Парк Палић” д.о.о. 10,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 10,000,000

0010
Подстицаји за пројекте промоције, едукације и тренинга у туризму 105,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

5,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

45,000,000

481 Дотације невладиним организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

55,000,000

0011 Подршка раду Туристичке организације Србије 400,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 400,000,000

0012

Истраживање тржишта, управљање квалитетом, унапређење 

туристичких производа и конкурентности у туризму

127,505,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,664,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,958,000

414 Социјална давања запосленима 216,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,367,000

421 Стални трошкови 1,000,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 34,430,000

424 Специјализоване услуге 15,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 1,820,000

462 Дотације међународним организацијама 7,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 550,000

511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000

512 Машине и опрема 1,400,000

0013 Администрација и управљање 105,272,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,920,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,018,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 150,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000

421 Стални трошкови 8,340,000

422 Трошкови путовања 9,335,000

423 Услуге по уговору 27,693,000

424 Специјализоване услуге 415,000

425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000

426 Материјал 10,000,000

462 Дотације међународним организацијама 15,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,500,000

512 Машине и опрема 2,000,000

4003
Ваучери за интензивирање коришћења туристичке понуде 

Републике Србије

500,000,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

125,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

375,000,000

4004
Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске 

понуде

1,000,000

454 Субвенције приватним предузећима

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

1,000,000

5002
Унапређење инфраструктуре у области наутичког туризма 223,740,000

511 Зграде и грађевински објекти 223,740,000

7051 Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала 65,000,000

481 Дотације невладиним организацијама

Распоред и коришћење средстава ове апропријације вршиће се у складу 

са посебним актом Владе

65,000,000

38
МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

4,825,325,000

Извори финансирања за раздео 38

01 Општи приходи и примања буџета 2,482,185,000
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04 Сопствени приходи буџетских корисника 800,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 2,342,340,000

0703 Телекомуникације и информационо друштво 3,374,827,000

460 Комуникације 3,374,827,000

0001
Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског 

саобраћаја

133,837,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 31,613,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,790,000

414 Социјална давања запосленима 21,000

415 Накнаде трошкова за запослене 488,000

421 Стални трошкови 1,250,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 44,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,700,000

426 Материјал 2,100,000

462 Дотације међународним организацијама 15,100,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 1,270,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,152,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 13,750,000

512 Машине и опрема 1,000

515 Нематеријална имовина 6,000,000

0003 Одржавање и развој АМРЕС 135,000,000

424 Специјализоване услуге 135,000,000

0008 Развој информационог друштва 228,192,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,769,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,389,000

414 Социјална давања запосленима 175,000

415 Накнаде трошкова за запослене 298,000

421 Стални трошкови 2,000,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 76,927,000

424 Специјализоване услуге 9,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,200,000

426 Материјал 720,000

462 Дотације међународним организацијама 108,712,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 3,000,000

515 Нематеријална имовина 3,500,000

0010
Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и 

културе

154,001,000

423 Услуге по уговору 1,000

424 Специјализоване услуге 154,000,000

0011 Администрација и управљање 71,515,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,967,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,207,000
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413 Накнаде у натури 100,000

414 Социјална давања запосленима 151,000

415 Накнаде трошкова за запослене 50,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000

421 Стални трошкови 4,340,000

422 Трошкови путовања 8,335,000

423 Услуге по уговору 26,850,000

424 Специјализоване услуге 415,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000

426 Материјал 11,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,500,000

512 Машине и опрема 4,000,000

4005

Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у 

руралним пределима Републике Србије - Фаза 1 и 2

2,342,340,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,342,340,000

5004 Дигитализација туристичке понуде Србије 309,942,000

511 Зграде и грађевински објекти 942,000

512 Машине и опрема 309,000,000

1204 Систем јавног информисања 1,450,498,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

1,450,498,000

0001
Подршка остваривању јавног интереса у области информисања 233,200,000

423 Услуге по уговору 3,200,000

424 Специјализоване услуге 160,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 70,000,000

0003
Подршка информисању грађана на територији АП Косово и 

Метохија на српском језику

10,280,000

423 Услуге по уговору 280,000

424 Специјализоване услуге 7,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000

0005
Подршка информисању припадника српског народа у земљама 

региона на српском језику

29,320,000

423 Услуге по уговору 320,000

424 Специјализоване услуге 29,000,000

0006
Подршка информисању националних мањина на сопственом језику 41,559,000

423 Услуге по уговору 559,000

424 Специјализоване услуге 29,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 12,000,000

0007 Подршка информисању особа са инвалидитетом 15,460,000

423 Услуге по уговору 460,000

424 Специјализоване услуге 9,000,000

481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000

0008
Подршка раду установе за новинско - издавачку делатност 

„Панорама”

55,131,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,616,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,972,000

414 Социјална давања запосленима 444,000

415 Накнаде трошкова за запослене 200,000
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 552,000

421 Стални трошкови 1,871,000

422 Трошкови путовања 2,245,000

423 Услуге по уговору 23,849,000

425 Текуће поправке и одржавање 440,000

426 Материјал 1,570,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 72,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,050,000

512 Машине и опрема 250,000

0009
Финансирање основне делатности јавних медијских сервиса 900,000,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Средства ове апропријације намењена су за финансирање основне 

делатности Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”

900,000,000

0010 Пројектно финансирање јавних медијских сервиса 130,000,000

424 Специјализоване услуге 130,000,000

0011 Међународна сарадња у области информисања 10,000,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

0012
Развој система у области јавног информисања и надзор над 

спровођењем закона

25,548,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,036,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,430,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 400,000

415 Накнаде трошкова за запослене 552,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 80,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 4,000,000

512 Машине и опрема 1,500,000

39 МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА 20,015,229,000

Извори финансирања за раздео 39

01 Општи приходи и примања буџета 7,997,578,000

11 Примања од иностраних задуживања 12,017,651,000

1511
Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица 

елементарне непогоде
20,015,229,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

20,015,229,000

0001
Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене 169,574,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,984,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,634,000

414 Социјална давања запосленима 77,000

415 Накнаде трошкова за запослене 284,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 75,000

421 Стални трошкови 13,620,000

422 Трошкови путовања 2,200,000

423 Услуге по уговору 108,100,000

424 Специјализоване услуге 200,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,600,000

426 Материјал 6,900,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,500,000
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512 Машине и опрема 3,000,000

0002
Координација послова након елементарне и друге непогоде 20,000,000

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока

20,000,000

5001
Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства 9,166,695,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,827,714,000

512 Машине и опрема 1,338,981,000

5002
Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и 

науке

2,188,166,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,799,546,000

512 Машине и опрема 388,620,000

5003
Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске 

инфраструктуре

5,087,467,000

511 Зграде и грађевински објекти 5,087,467,000

5004
Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне 

заштите

1,258,074,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,258,074,000

5005
Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе 661,290,000

511 Зграде и грађевински објекти 661,290,000

5006
Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне 

комуналне инфраструктуре

1,463,963,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,463,963,000

40 БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 7,953,870,000

41 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 113,533,000

Извори финансирања за раздео 41

01 Општи приходи и примања буџета 113,533,000

1606 Изградња, праћење и унапређење правног система 113,533,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

113,533,000

0001
Надзор над процесом доношења прописа и општих аката у правном 

систему

113,533,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 87,566,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,267,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 1,250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 520,000

421 Стални трошкови 900,000

422 Трошкови путовања 20,000

423 Услуге по уговору 6,210,000

424 Специјализоване услуге 400,000

426 Материјал 1,000,000

512 Машине и опрема 1,000,000

42 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 154,554,000

Извори финансирања за раздео 42

01 Општи приходи и примања буџета 154,554,000

0610 Развој система јавних политика 154,554,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

154,554,000

0005 Анализа ефеката прописа 111,696,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 52,834,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,005,000

413 Накнаде у натури 200,000
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414 Социјална давања запосленима 80,000

415 Накнаде трошкова за запослене 899,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 480,000

421 Стални трошкови 1,200,000

422 Трошкови путовања 1,000,000

423 Услуге по уговору 35,833,000

424 Специјализоване услуге 700,000

425 Текуће поправке и одржавање 430,000

426 Материјал 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 35,000

512 Машине и опрема 4,000,000

515 Нематеријална имовина 4,000,000

0006 Управљање квалитетом јавних политика 42,858,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35,343,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,355,000

414 Социјална давања запосленима 60,000

415 Накнаде трошкова за запослене 800,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000

422 Трошкови путовања 500,000

43 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 2,314,415,000

Извори финансирања за раздео 43

01 Општи приходи и примања буџета 1,616,869,000

06 Донације од међународних организација 692,246,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 5,300,000

0611 Израда резултата званичне статистике 2,314,415,000

130 Опште услуге 2,314,415,000

0001 Демографија и друштвене статистике 52,177,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,377,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 49,200,000

424 Специјализоване услуге 1,200,000

426 Материјал 200,000

0002
Макроекономске статистике и статистика пољопривреде 28,935,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 645,000

422 Трошкови путовања 180,000

423 Услуге по уговору 27,960,000

426 Материјал 150,000

0003 Пословне статистике 37,324,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,044,000

422 Трошкови путовања 180,000

423 Услуге по уговору 35,900,000

426 Материјал 200,000

0004 Администрација и управљање 916,760,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 669,886,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 101,833,000

413 Накнаде у натури 1,300,000

414 Социјална давања запосленима 4,444,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 13,725,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,505,000

421 Стални трошкови 50,700,000

422 Трошкови путовања 4,450,000

423 Услуге по уговору 34,375,000

425 Текуће поправке и одржавање 9,500,000

426 Материјал 13,800,000

441 Отплата домаћих камата 42,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 400,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000

512 Машине и опрема 8,300,000

0005
Координација статистичког система и статистика тржишта рада 45,173,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 793,000

422 Трошкови путовања 180,000

423 Услуге по уговору 44,050,000

426 Материјал 150,000

4001
Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким 

системом

97,248,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 28,768,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,359,000

421 Стални трошкови 100,000

422 Трошкови путовања 22,000,000

423 Услуге по уговору 36,320,000

424 Специјализоване услуге 3,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

426 Материјал 2,700,000

7071 ИПА 2018 - Национални програм 1,136,798,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,060,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,209,000

421 Стални трошкови 14,544,000

422 Трошкови путовања 8,351,000

423 Услуге по уговору 1,011,029,000

424 Специјализоване услуге 65,555,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,875,000

426 Материјал 1,175,000

44 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 2,178,561,000

Извори финансирања за раздео 44

01 Општи приходи и примања буџета 2,167,386,000

06 Донације од међународних организација 11,175,000

0108 Противградна заштита 1,047,706,000

420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 1,047,706,000

0001 Систем одбране од града 842,706,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 201,863,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 17,611,000

413 Накнаде у натури 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,792,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,569,000

421 Стални трошкови 25,450,000
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422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 100,060,000

424 Специјализоване услуге 1,600,000

425 Текуће поправке и одржавање 14,800,000

426 Материјал 472,560,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 450,000

511 Зграде и грађевински објекти 2,100,000

512 Машине и опрема 650,000

5001
Модернизација мреже метеоролошких радара Републике Србије 156,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000

512 Машине и опрема 126,000,000

5002
Изградња, опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, 

Петровац, Бешњаја, Крушевац

49,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 49,000,000

0403
Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику 

Србију
1,130,855,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

1,130,855,000

0001 Метеоролошки осматрачки систем 459,285,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 155,839,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 22,308,000

415 Накнаде трошкова за запослене 8,620,000

421 Стални трошкови 11,935,000

422 Трошкови путовања 370,000

423 Услуге по уговору 23,920,000

424 Специјализоване услуге 1,100,000

425 Текуће поправке и одржавање 11,140,000

426 Материјал 23,934,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

512 Машине и опрема 199,865,000

515 Нематеријална имовина 154,000

0002

Метеоролошки и хидролошко аналитичко-прогностички систем, 

хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорења и 

хидрометеоролошки рачунарски и телекомуникациони систем

126,874,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 91,466,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,797,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,626,000

421 Стални трошкови 5,700,000

422 Трошкови путовања 220,000

423 Услуге по уговору 2,530,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,700,000

426 Материјал 4,535,000

512 Машине и опрема 300,000

0003 Хидролошки осматрачки систем и хидролошке анализе 83,337,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,096,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,659,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,851,000

421 Стални трошкови 6,340,000

422 Трошкови путовања 650,000

423 Услуге по уговору 8,510,000
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425 Текуће поправке и одржавање 2,210,000

426 Материјал 5,215,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,000

512 Машине и опрема 786,000

0004
Праћење и анализа климе и прогноза климатске варијабилности и 

климатских промена

65,606,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,761,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,701,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,604,000

421 Стални трошкови 3,475,000

422 Трошкови путовања 220,000

423 Услуге по уговору 740,000

426 Материјал 505,000

512 Машине и опрема 600,000

0005 Остали стручни и оперативни послови 234,578,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 92,291,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,943,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 7,474,000

415 Накнаде трошкова за запослене 2,735,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,583,000

421 Стални трошкови 30,754,000

422 Трошкови путовања 2,750,000

423 Услуге по уговору 34,295,000

424 Специјализоване услуге 1,734,000

425 Текуће поправке и одржавање 13,566,000

426 Материјал 12,334,000

462 Дотације међународним организацијама 14,328,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 900,000

511 Зграде и грађевински објекти 500,000

512 Машине и опрема 1,390,000

4010 Подршка и сарадња са WMO 1,285,000

422 Трошкови путовања 10,000

423 Услуге по уговору 1,275,000

4014

Унапређење хидрометеоролошкe рачунарско-телекомуникационe 

инфраструктуре и метеоролошког осматрачког система

150,000,000

421 Стални трошкови 10,000,000

423 Услуге по уговору 1,700,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000

426 Материјал 2,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 32,000,000

512 Машине и опрема 94,300,000

515 Нематеријална имовина 6,000,000

4015
Унапређење климатског информационог система - Клима 

карпатског региона

9,890,000

422 Трошкови путовања 130,000

423 Услуге по уговору 830,000

511 Зграде и грађевински објекти 500,000

512 Машине и опрема 2,000,000
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515 Нематеријална имовина 6,430,000

45 РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 5,359,174,000

Извори финансирања за раздео 45

01 Општи приходи и примања буџета 5,359,165,000

11 Примања од иностраних задуживања 9,000

1102
Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима 

на националном нивоу
5,359,174,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

5,359,174,000

0001 Управљање непокретностима и водовима 3,721,900,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,487,452,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 377,161,000

414 Социјална давања запосленима 11,540,000

415 Накнаде трошкова за запослене 86,500,000

421 Стални трошкови 399,742,000

422 Трошкови путовања 3,597,000

423 Услуге по уговору 313,704,000

426 Материјал 42,204,000

0002

Обнова и одржавање референтних основа, референтних система и 

државне границе Републике Србије

240,306,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 176,688,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 26,769,000

414 Социјална давања запосленима 1,050,000

415 Накнаде трошкова за запослене 4,500,000

422 Трошкови путовања 460,000

423 Услуге по уговору 24,022,000

426 Материјал 6,817,000

0003
Стручни, управни и инспекцијски надзор и процена вредности 

непокретности

100,214,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 70,292,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,650,000

414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,500,000

422 Трошкови путовања 794,000

423 Услуге по уговору 13,219,000

426 Материјал 3,559,000

0004
Успостављање и унапређење националне инфраструктуре 

геопросторних података 

46,462,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,938,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,476,000

415 Накнаде трошкова за запослене 634,000

422 Трошкови путовања 350,000

423 Услуге по уговору 8,476,000

424 Специјализоване услуге 1,683,000

426 Материјал 7,944,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 721,000

511 Зграде и грађевински објекти 240,000

0005

Унапређење регистра просторних јединица и адресног регистра и 

успостава интероперабилности са другим регистрима

607,821,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 151,047,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 22,884,000
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414 Социјална давања запосленима 200,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,760,000

422 Трошкови путовања 805,000

423 Услуге по уговору 45,008,000

425 Текуће поправке и одржавање 178,784,000

426 Материјал 3,305,000

512 Машине и опрема 61,461,000

515 Нематеријална имовина 140,567,000

0006 Администрација и управљање 642,462,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 278,215,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 42,150,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 8,050,000

415 Накнаде трошкова за запослене 7,400,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 40,170,000

421 Стални трошкови 100,065,000

422 Трошкови путовања 1,587,000

423 Услуге по уговору 35,585,000

424 Специјализоване услуге 3,922,000

425 Текуће поправке и одржавање 84,358,000

426 Материјал 26,866,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 12,159,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 713,000

511 Зграде и грађевински објекти 555,000

512 Машине и опрема 666,000

4002
Унапређење земљишне администрације у Републици Србији 9,000

422 Трошкови путовања 2,000

423 Услуге по уговору 4,000

426 Материјал 3,000

46 РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 30,183,000

Извори финансирања за раздео 46

01 Општи приходи и примања буџета 30,183,000

0402 Заштита животне средине 30,183,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

30,183,000

0012
Праћење и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава 30,183,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,875,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,102,000

413 Накнаде у натури 8,000

414 Социјална давања запосленима 342,000

415 Накнаде трошкова за запослене 325,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 505,000

421 Стални трошкови 6,000,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 1,626,000

424 Специјализоване услуге 150,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 300,000
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482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000

512 Машине и опрема 600,000

515 Нематеријална имовина 3,500,000

47
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ
7,428,416,000

Извори финансирања за раздео 47

01 Општи приходи и примања буџета 7,428,416,000

0605
Евиденција, управљање и располагање јавном својином

7,428,416,000

130 Опште услуге 7,428,416,000

0001

Евидентирање, упис права својине и других стварних права на 

непокретностима и успостављање јавне својине

44,990,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,913,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,714,000

415 Накнаде трошкова за запослене 563,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 6,700,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

515 Нематеријална имовина 16,600,000

0002 Управљање, располагање и заштита државне имовине 6,574,677,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 94,598,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,332,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,897,000

421 Стални трошкови 13,700,000

422 Трошкови путовања 1,800,000

423 Услуге по уговору 18,950,000

424 Специјализоване услуге 2,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,000,000

426 Материјал 100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 300,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000,000

511 Зграде и грађевински објекти

Део средстава ове апропријације у износу од 100.000.000 намењен је за 

капитално одржавање објеката у својини Републике Србије, а распоред 

и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе.

6,402,000,000

512 Машине и опрема 1,000,000

0003 Административна подршка раду Дирекције 61,401,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,004,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,546,000

413 Накнаде у натури 700,000

414 Социјална давања запосленима 1,320,000

415 Накнаде трошкова за запослене 900,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,090,000

421 Стални трошкови 3,300,000

422 Трошкови путовања 900,000

423 Услуге по уговору 3,540,000

424 Специјализоване услуге 1,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 5,900,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 400,000
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485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 6,500,000

0004
Управљање друмским, граничним и пограничним прелазима 533,348,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,260,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,464,000

415 Накнаде трошкова за запослене 475,000

421 Стални трошкови 119,349,000

422 Трошкови путовања 300,000

423 Услуге по уговору 500,000

424 Специјализоване услуге 8,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 119,000,000

426 Материјал 300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000

511 Зграде и грађевински објекти 243,600,000

512 Машине и опрема 23,000,000

5004 Изградња ГП Кусјак 107,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 107,000,000

5005 Изградња ГП Нештин 107,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 107,000,000

48 ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 74,836,000

Извори финансирања за раздео 48

01 Општи приходи и примања буџета 74,836,000

1401 Безбедно друштво 74,836,000

250 Одбрана некласификована на другом месту 74,836,000

0004 Хуманитарно разминирање у Републици Србији 74,836,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,439,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,642,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 148,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,244,000

421 Стални трошкови 8,400,000

422 Трошкови путовања 3,000,000

423 Услуге по уговору 3,054,000

424 Специјализоване услуге 31,084,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,450,000

426 Материјал 3,855,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 400,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000

512 Машине и опрема 1,000,000

49 ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 162,019,000

Извори финансирања за раздео 49

01 Општи приходи и примања буџета 159,514,000

06 Донације од међународних организација 2,500,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 5,000

0202 Заштита интелектуалне својине 162,019,000

130 Опште услуге 162,019,000
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0001

Заштита индустријске својине, ауторског и сродних права и 

информационо образовни послови у вези са значајем заштите

103,073,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 80,050,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,128,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,800,000

421 Стални трошкови 200,000

422 Трошкови путовања 3,212,000

423 Услуге по уговору 5,483,000

424 Специјализоване услуге 200,000

0003 Администрација и управљање 58,946,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 30,366,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,601,000

413 Накнаде у натури 490,000

414 Социјална давања запосленима 1,770,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 620,000

421 Стални трошкови 2,630,000

422 Трошкови путовања 610,000

423 Услуге по уговору 6,250,000

424 Специјализоване услуге 900,000

425 Текуће поправке и одржавање 450,000

426 Материјал 4,050,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 100,000

512 Машине и опрема 3,909,000

515 Нематеријална имовина 1,100,000

50 ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 32,051,000

Извори финансирања за раздео 50

01 Општи приходи и примања буџета 32,051,000

0902 Социјална заштита 32,051,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

32,051,000

0008
Примена међународних уговора о социјалном осигурању 18,025,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,851,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,947,000

414 Социјална давања запосленима 20,000

415 Накнаде трошкова за запослене 220,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 151,000

421 Стални трошкови 1,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 1,334,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

0009
Сарадња са међународним институцијама у области социјалног 

осигурања

1,500,000

462 Дотације међународним организацијама 1,500,000

0010 Администрација и управљање 12,526,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5,955,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 903,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 165,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 180,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 1,479,000

422 Трошкови путовања 350,000

423 Услуге по уговору 2,300,000

424 Специјализоване услуге 200,000

425 Текуће поправке и одржавање 350,000

426 Материјал 476,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 15,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 99,000

515 Нематеријална имовина 1,000

51 СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 753,624,000

Извори финансирања за раздео 51

01 Општи приходи и примања буџета 630,424,000

04 Сопствени приходи буџетских корисника 35,700,000

07 Трансфери од других нивоа власти 79,000,000

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 8,500,000

0201 Развој науке и технологије 753,624,000

140 Основно истраживање 753,624,000

0009 Академијске награде 306,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 306,000,000

0010 Подршка раду САНУ 447,624,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 211,741,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,879,000

414 Социјална давања запосленима 3,300,000

415 Накнаде трошкова за запослене 5,600,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,700,000

421 Стални трошкови 74,600,000

422 Трошкови путовања 1,700,000

423 Услуге по уговору 15,004,000

424 Специјализоване услуге 81,100,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,200,000

426 Материјал 9,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 900,000

512 Машине и опрема 2,600,000

52 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 87,307,000

Извори финансирања за раздео 52

01 Општи приходи и примања буџета 87,307,000

0612
Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки

87,307,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

87,307,000

0001 Развој и праћење система јавних набавки 87,307,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53,254,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,068,000

413 Накнаде у натури 350,000

414 Социјална давања запосленима 600,000
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415 Накнаде трошкова за запослене 1,698,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 640,000

421 Стални трошкови 1,050,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 16,237,000

425 Текуће поправке и одржавање 700,000

426 Материјал 1,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 200,000

512 Машине и опрема 1,000,000

515 Нематеријална имовина 500,000

53
РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
164,549,000

Извори финансирања за раздео 53

01 Општи приходи и примања буџета 164,549,000

0612
Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки

164,549,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

164,549,000

0002 Заштитa права у поступцима јавних набавки 148,331,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 95,953,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,537,000

413 Накнаде у натури 322,000

414 Социјална давања запосленима 318,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,605,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,155,000

421 Стални трошкови 8,698,000

422 Трошкови путовања 3,600,000

423 Услуге по уговору 4,066,000

425 Текуће поправке и одржавање 5,049,000

426 Материјал 4,230,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 350,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,200,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 800,000

512 Машине и опрема 6,448,000

0005 Административна подршка раду Републичке комисије 16,218,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,084,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,134,000

54 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 294,194,000

Извори финансирања за раздео 54

01 Општи приходи и примања буџета 293,269,000

06 Донације од међународних организација 925,000

0503 Управљање минералним ресурсима 294,194,000

440 Рударство, производња и изградња 294,194,000

0002 Геолошка истраживања 294,194,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 168,261,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 25,492,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,660,000

415 Накнаде трошкова за запослене 11,600,000
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416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,090,000

421 Стални трошкови 18,075,000

422 Трошкови путовања 9,695,000

423 Услуге по уговору 29,776,000

425 Текуће поправке и одржавање 6,780,000

426 Материјал 6,075,000

462 Дотације међународним организацијама 650,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 600,000

512 Машине и опрема 9,380,000

515 Нематеријална имовина 3,660,000

55 КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 3,096,751,000

Извори финансирања за раздео 55

01 Општи приходи и примања буџета 1,245,681,000

05 Донације од иностраних земаља 957,070,000

06 Донације од међународних организација 1,000,000

13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 68,000,000

15
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 175,000,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 650,000,000

1001
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

3,096,751,000

070
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на 

другом месту

3,064,751,000

0013
Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања 

миграцијама

2,110,111,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 89,364,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,539,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 1,826,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,215,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 920,000

421 Стални трошкови

Део средстава ове апропријације у износу од 2.700.000 динара намењен 

је за решавање стамбених потреба најугроженијих породица избеглица 

и интерно расељених лица, а користиће се на основу акта Владе о 

издавању доплатне поштанске марке

12,640,000

422 Трошкови путовања 4,000,000

423 Услуге по уговору

Део средстава ове апропријације у износу од 900.000 динара намењен је 

за решавање стамбених потреба најугроженијих породица избеглица и 

интерно расељених лица, а користиће се на основу акта Владе о 

издавању доплатне поштанске марке

326,786,000

424 Специјализоване услуге 1,900,000

425 Текуће поправке и одржавање 14,600,000

426 Материјал 17,800,000

462 Дотације међународним организацијама 11,500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти

Део средстава ове апропријације у износу од 11.800.000 динара 

намењен је за решавање стамбених потреба најугроженијих породица 

избеглица и интерно расељених лица, а користиће се на основу акта 

Владе о издавању доплатне поштанске марке

482,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,019,119,000

481 Дотације невладиним организацијама 8,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,500,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000
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485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

511 Зграде и грађевински објекти 98,000,000

512 Машине и опрема 3,000,000

0018 Регионални стамбени програм 954,640,000

465 Остале дотације и трансфери 954,640,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

32,000,000

0014 Рад Комисије за нестала лица 32,000,000

421 Стални трошкови 350,000

422 Трошкови путовања 2,000,000

423 Услуге по уговору 8,500,000

424 Специјализоване услуге 10,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 300,000

426 Материјал 1,000,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,100,000

481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000

512 Машине и опрема 700,000

56 АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 295,783,000

Извори финансирања за раздео 56

01 Општи приходи и примања буџета 295,783,000

1601 Борба против корупције 295,783,000

360
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 295,783,000

0007 Спровођење механизама спречавања корупције 295,783,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 194,616,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 29,229,000

413 Накнаде у натури 900,000

414 Социјална давања запосленима 3,235,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,390,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 940,000

421 Стални трошкови 7,185,000

422 Трошкови путовања 2,715,000

423 Услуге по уговору 36,149,000

424 Специјализоване услуге 1,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 4,910,000

426 Материјал 3,650,000

481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 160,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 250,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 50,000

512 Машине и опрема 4,804,000

515 Нематеријална имовина 600,000

57 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 83,451,000

Извори финансирања за раздео 57

01 Општи приходи и примања буџета 83,451,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 83,451,000

450 Саобраћај 83,451,000
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0012

Регулисање железничког тржишта и осигурање безбедности и 

интероперабилности железничког саобраћаја

83,451,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 50,613,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,668,000

413 Накнаде у натури 250,000

414 Социјална давања запосленима 805,000

415 Накнаде трошкова за запослене 820,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 270,000

421 Стални трошкови 3,413,000

422 Трошкови путовања 3,453,000

423 Услуге по уговору 8,049,000

424 Специјализоване услуге 4,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,200,000

426 Материјал 3,299,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 96,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 3,000

512 Машине и опрема 2,500,000

515 Нематеријална имовина 5,000

58
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ 

СПОРОВА
28,565,000

Извори финансирања за раздео 58

01 Општи приходи и примања буџета 28,565,000

0802 Уређење система рада и радно-правних односа 28,565,000

410
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада

28,565,000

0011 Мирно решавање радних спорова 28,565,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,737,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,082,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 148,000

415 Накнаде трошкова за запослене 390,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 225,000

421 Стални трошкови 1,265,000

422 Трошкови путовања 400,000

423 Услуге по уговору 9,093,000

424 Специјализоване услуге 120,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000

426 Материјал 600,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000

512 Машине и опрема 500,000

59
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

4,578,216,000

Извори финансирања за раздео 59

01 Општи приходи и примања буџета 4,578,216,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 4,578,216,000

130 Опште услуге 4,578,216,000

0007
Одржавање објеката и oпреме, набавка опреме и материјала 1,100,774,000

425 Текуће поправке и одржавање 254,049,000
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426 Материјал 617,680,000

511 Зграде и грађевински објекти 121,072,000

512 Машине и опрема 107,972,000

514 Култивисана имовина 1,000

0008
Информационо-комуникационе, опште и специјализоване услуге 786,511,000

421 Стални трошкови 366,750,000

423 Услуге по уговору 354,350,000

424 Специјализоване услуге 22,291,000

515 Нематеријална имовина 43,120,000

0009 Администрација и управљање 2,369,931,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,013,294,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 153,514,000

413 Накнаде у натури 2,300,000

414 Социјална давања запосленима 7,109,000

415 Накнаде трошкова за запослене 36,500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 12,300,000

421 Стални трошкови 1,120,884,000

422 Трошкови путовања 3,900,000

423 Услуге по уговору 14,580,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 3,000,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,000

515 Нематеријална имовина 550,000

5010
Реконструкција и доградња угоститељско-резиденцијалног објекта 

„Клуб посланикаˮ

321,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 237,603,000

512 Машине и опрема 83,397,000

60 УПРАВНИ ОКРУЗИ 583,843,000

Извори финансирања за раздео 60

01 Општи приходи и примања буџета 583,843,000

60.1 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 20,964,000

Извори финансирања за главу 60.1

01 Општи приходи и примања буџета 20,964,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 20,964,000

130 Опште услуге 20,964,000

0010
Стручни и оперативни послови Северно-бачког управног округа 20,964,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,163,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,157,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 320,000

415 Накнаде трошкова за запослене 370,000

421 Стални трошкови 7,122,000

422 Трошкови путовања 61,000

423 Услуге по уговору 1,770,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 1,850,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 101,000

512 Машине и опрема 500,000
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60.2 СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 19,271,000

Извори финансирања за главу 60.2

01 Општи приходи и примања буџета 19,271,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 19,271,000

130 Опште услуге 19,271,000

0011
Стручни и оперативни послови Средње-банатског управног округа 19,271,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,626,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,307,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 365,000

415 Накнаде трошкова за запослене 500,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 3,606,000

422 Трошкови путовања 120,000

423 Услуге по уговору 1,680,000

425 Текуће поправке и одржавање 735,000

426 Материјал 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 11,000

512 Машине и опрема 300,000

60.3 СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,233,000

Извори финансирања за главу 60.3

01 Општи приходи и примања буџета 18,233,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,233,000

130 Опште услуге 18,233,000

0012
Стручни и оперативни послови Северно-банатског управног округа 18,233,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,358,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,267,000

414 Социјална давања запосленима 118,000

415 Накнаде трошкова за запослене 270,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 237,000

421 Стални трошкови 2,989,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 1,671,000

424 Специјализоване услуге 195,000

425 Текуће поправке и одржавање 845,000

426 Материјал 1,725,000

444 Пратећи трошкови задуживања 15,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 40,000

512 Машине и опрема 240,000

515 Нематеријална имовина 63,000

60.4 ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 21,233,000

Извори финансирања за главу 60.4

01 Општи приходи и примања буџета 21,233,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 21,233,000

130 Опште услуге 21,233,000

0013
Стручни и оперативни послови Јужно-банатског управног округа 21,233,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,690,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,620,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 50,000

415 Накнаде трошкова за запослене 846,000

421 Стални трошкови 2,800,000

422 Трошкови путовања 150,000

423 Услуге по уговору 2,150,000

424 Специјализоване услуге 170,000

425 Текуће поправке и одржавање 300,000

426 Материјал 2,030,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 60,000

512 Машине и опрема 317,000

60.5 ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 17,911,000

Извори финансирања за главу 60.5

01 Општи приходи и примања буџета 17,911,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 17,911,000

130 Опште услуге 17,911,000

0014
Стручни и оперативни послови Западно-бачког управног округа 17,911,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,241,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,249,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 238,000

415 Накнаде трошкова за запослене 447,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 3,735,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 1,050,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 1,600,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000

512 Машине и опрема 450,000

60.6 СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 15,300,000

Извори финансирања за главу 60.6

01 Општи приходи и примања буџета 15,300,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 15,300,000

130 Опште услуге 15,300,000

0015
Стручни и оперативни послови Сремског управног округа 15,300,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,714,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,321,000

413 Накнаде у натури 35,000

414 Социјална давања запосленима 26,000

415 Накнаде трошкова за запослене 270,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 390,000

421 Стални трошкови 2,533,000

422 Трошкови путовања 60,000

423 Услуге по уговору 466,000

425 Текуће поправке и одржавање 150,000
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426 Материјал 1,125,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000

512 Машине и опрема 200,000

60.7 ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 29,462,000

Извори финансирања за главу 60.7

01 Општи приходи и примања буџета 29,462,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 29,462,000

130 Опште услуге 29,462,000

0016
Стручни и оперативни послови Јужно-бачког управног округа 29,462,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,601,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,667,000

413 Накнаде у натури 44,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 632,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 611,000

421 Стални трошкови 6,271,000

422 Трошкови путовања 10,000

423 Услуге по уговору 1,037,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 468,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,000

60.8 МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 14,708,000

Извори финансирања за главу 60.8

01 Општи приходи и примања буџета 14,708,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 14,708,000

130 Опште услуге 14,708,000

0017
Стручни и оперативни послови Мачванског управног округа 14,708,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,589,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,302,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 149,000

415 Накнаде трошкова за запослене 168,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 243,000

421 Стални трошкови 2,570,000

422 Трошкови путовања 40,000

423 Услуге по уговору 386,000

425 Текуће поправке и одржавање 100,000

426 Материјал 1,110,000

512 Машине и опрема 50,000

60.9 КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 25,893,000

Извори финансирања за главу 60.9

01 Општи приходи и примања буџета 25,893,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 25,893,000

130 Опште услуге 25,893,000

0018
Стручни и оперативни послови Колубарског управног округа 25,893,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,202,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,546,000
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413 Накнаде у натури 16,000

414 Социјална давања запосленима 225,000

415 Накнаде трошкова за запослене 316,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 580,000

421 Стални трошкови 3,820,000

422 Трошкови путовања 117,000

423 Услуге по уговору 5,600,000

424 Специјализоване услуге 1,000

425 Текуће поправке и одржавање 780,000

426 Материјал 2,450,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 40,000

512 Машине и опрема 200,000

60.10 ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,697,000

Извори финансирања за главу 60.10

01 Општи приходи и примања буџета 18,697,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,697,000

130 Опште услуге 18,697,000

0019
Стручни и оперативни послови Подунавског управног округа 18,697,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,472,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,284,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 479,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 380,000

421 Стални трошкови 4,812,000

422 Трошкови путовања 40,000

423 Услуге по уговору 1,400,000

425 Текуће поправке и одржавање 450,000

426 Материјал 880,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 30,000

512 Машине и опрема 200,000

60.11 БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 16,461,000

Извори финансирања за главу 60.11

01 Општи приходи и примања буџета 16,461,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 16,461,000

130 Опште услуге 16,461,000

0020
Стручни и оперативни послови Браничевског управног округа 16,461,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,406,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,274,000

413 Накнаде у натури 77,000

414 Социјална давања запосленима 2,000

415 Накнаде трошкова за запослене 452,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 211,000

421 Стални трошкови 2,501,000

422 Трошкови путовања 20,000

423 Услуге по уговору 759,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000
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426 Материјал 1,670,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 39,000

512 Машине и опрема 300,000

60.12 ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 22,063,000

Извори финансирања за главу 60.12

01 Општи приходи и примања буџета 22,063,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 22,063,000

130 Опште услуге 22,063,000

0021
Стручни и оперативни послови Шумадијског управног округа 22,063,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,774,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,784,000

413 Накнаде у натури 20,000

414 Социјална давања запосленима 256,000

415 Накнаде трошкова за запослене 350,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 550,000

421 Стални трошкови 4,110,000

422 Трошкови путовања 60,000

423 Услуге по уговору 1,550,000

425 Текуће поправке и одржавање 350,000

426 Материјал 1,130,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 30,000

512 Машине и опрема 99,000

60.13 ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 26,809,000

Извори финансирања за главу 60.13

01 Општи приходи и примања буџета 26,809,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 26,809,000

130 Опште услуге 26,809,000

0022
Стручни и оперативни послови Поморавског управног округа 26,809,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,784,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,483,000

413 Накнаде у натури 13,000

414 Социјална давања запосленима 450,000

415 Накнаде трошкова за запослене 200,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 176,000

421 Стални трошкови 8,000,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 3,143,000

425 Текуће поправке и одржавање 860,000

426 Материјал 2,280,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 120,000

512 Машине и опрема 200,000

60.14 БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,742,000

Извори финансирања за главу 60.14

01 Општи приходи и примања буџета 18,742,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,742,000

130 Опште услуге 18,742,000

0023
Стручни и оперативни послови Борског управног округа 18,742,000
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411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,894,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,045,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 3,750,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 3,150,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 1,500,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000

512 Машине и опрема 452,000

60.15 ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,861,000

Извори финансирања за главу 60.15

01 Општи приходи и примања буџета 18,861,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,861,000

130 Опште услуге 18,861,000

0024
Стручни и оперативни послови Зајечарског управног округа 18,861,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,826,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,035,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 500,000

415 Накнаде трошкова за запослене 176,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 391,000

421 Стални трошкови 5,220,000

422 Трошкови путовања 80,000

423 Услуге по уговору 1,750,000

425 Текуће поправке и одржавање 600,000

426 Материјал 1,980,000

512 Машине и опрема 302,000

60.16 ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 39,872,000

Извори финансирања за главу 60.16

01 Општи приходи и примања буџета 39,872,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 39,872,000

130 Опште услуге 39,872,000

0025
Стручни и оперативни послови Златиборског управног округа 39,872,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,378,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,482,000

413 Накнаде у натури 27,000

414 Социјална давања запосленима 578,000

415 Накнаде трошкова за запослене 426,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 656,000

421 Стални трошкови 13,653,000

422 Трошкови путовања 1,000

423 Услуге по уговору 1,129,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000
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426 Материјал 3,080,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 12,000

512 Машине и опрема 700,000

60.17 МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 26,257,000

Извори финансирања за главу 60.17

01 Општи приходи и примања буџета 26,257,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 26,257,000

130 Опште услуге 26,257,000

0026
Стручни и оперативни послови Моравичког управног округа 26,257,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,644,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,310,000

414 Социјална давања запосленима 221,000

415 Накнаде трошкова за запослене 550,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 320,000

421 Стални трошкови 8,800,000

422 Трошкови путовања 213,000

423 Услуге по уговору 1,900,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000

426 Материјал 2,000,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 70,000

512 Машине и опрема 529,000

60.18 РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 29,426,000

Извори финансирања за главу 60.18

01 Општи приходи и примања буџета 29,426,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 29,426,000

130 Опште услуге 29,426,000

0027
Стручни и оперативни послови Рашког управног округа 29,426,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,636,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,915,000

413 Накнаде у натури 30,000

414 Социјална давања запосленима 126,000

415 Накнаде трошкова за запослене 480,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 170,000

421 Стални трошкови 9,375,000

422 Трошкови путовања 150,000

423 Услуге по уговору 910,000

424 Специјализоване услуге 300,000

425 Текуће поправке и одржавање 930,000

426 Материјал 2,060,000

512 Машине и опрема 344,000

60.19 РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,233,000

Извори финансирања за главу 60.19

01 Општи приходи и примања буџета 18,233,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,233,000

130 Опште услуге 18,233,000

0028
Стручни и оперативни послови Расинског управног округа 18,233,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,461,000
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412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,434,000

413 Накнаде у натури 16,000

414 Социјална давања запосленима 77,000

415 Накнаде трошкова за запослене 452,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 3,800,000

422 Трошкови путовања 91,000

423 Услуге по уговору 610,000

424 Специјализоване услуге 20,000

425 Текуће поправке и одржавање 500,000

426 Материјал 1,502,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,000

512 Машине и опрема 100,000

60.20 НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 33,103,000

Извори финансирања за главу 60.20

01 Општи приходи и примања буџета 33,103,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 33,103,000

130 Опште услуге 33,103,000

0029
Стручни и оперативни послови Нишавског управног округа 33,103,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15,154,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,296,000

413 Накнаде у натури 70,000

414 Социјална давања запосленима 641,000

415 Накнаде трошкова за запослене 700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 480,000

421 Стални трошкови 6,382,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 3,400,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,090,000

426 Материјал 2,380,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 60,000

512 Машине и опрема 350,000

60.21 ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 22,661,000

Извори финансирања за главу 60.21

01 Општи приходи и примања буџета 22,661,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 22,661,000

130 Опште услуге 22,661,000

0030
Стручни и оперативни послови Топличког управног округа 22,661,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,312,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,108,000

413 Накнаде у натури 40,000

414 Социјална давања запосленима 250,000

415 Накнаде трошкова за запослене 587,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000

421 Стални трошкови 2,550,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 2,130,000
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425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000

426 Материјал 2,450,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,033,000

512 Машине и опрема 700,000

60.22 ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 15,660,000

Извори финансирања за главу 60.22

01 Општи приходи и примања буџета 15,660,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 15,660,000

130 Опште услуге 15,660,000

0031
Стручни и оперативни послови Пиротског управног округа 15,660,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,557,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,145,000

413 Накнаде у натури 10,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 191,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 206,000

421 Стални трошкови 3,600,000

422 Трошкови путовања 60,000

423 Услуге по уговору 1,300,000

425 Текуће поправке и одржавање 750,000

426 Материјал 700,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 40,000

512 Машине и опрема 100,000

60.23 ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 17,759,000

Извори финансирања за главу 60.23

01 Општи приходи и примања буџета 17,759,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 17,759,000

130 Опште услуге 17,759,000

0032
Стручни и оперативни послови Јабланичког управног округа 17,759,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,473,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,284,000

413 Накнаде у натури 12,000

414 Социјална давања запосленима 230,000

415 Накнаде трошкова за запослене 300,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 251,000

421 Стални трошкови 4,640,000

422 Трошкови путовања 49,000

423 Услуге по уговору 500,000

425 Текуће поправке и одржавање 800,000

426 Материјал 1,100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 60,000

512 Машине и опрема 60,000

60.24 ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 14,900,000

Извори финансирања за главу 60.24

01 Општи приходи и примања буџета 14,900,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 14,900,000

130 Опште услуге 14,900,000
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0033
Стручни и оперативни послови Пчињског управног округа 14,900,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7,089,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,074,000

413 Накнаде у натури 40,000

414 Социјална давања запосленима 101,000

415 Накнаде трошкова за запослене 220,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000

421 Стални трошкови 2,800,000

422 Трошкови путовања 130,000

423 Услуге по уговору 800,000

425 Текуће поправке и одржавање 800,000

426 Материјал 1,346,000

60.25 КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18,726,000

Извори финансирања за главу 60.25

01 Општи приходи и примања буџета 18,726,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 18,726,000

130 Опште услуге 18,726,000

0034
Стручни и оперативни послови Косовског управног округа 18,726,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,095,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,681,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 117,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 140,000

421 Стални трошкови 1,405,000

422 Трошкови путовања 200,000

423 Услуге по уговору 900,000

424 Специјализоване услуге 510,000

425 Текуће поправке и одржавање 800,000

426 Материјал 1,296,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 81,000

512 Машине и опрема 500,000

60.26 ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ 6,733,000

Извори финансирања за главу 60.26

01 Општи приходи и примања буџета 6,733,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 6,733,000

130 Опште услуге 6,733,000

0035 Стручни и оперативни послови Пећког управног округа 6,733,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,155,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 478,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 1,000

415 Накнаде трошкова за запослене 249,000

421 Стални трошкови 480,000

422 Трошкови путовања 10,000

423 Услуге по уговору 740,000

425 Текуће поправке и одржавање 150,000

426 Материјал 1,270,000
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512 Машине и опрема 150,000

60.27 ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 7,959,000

Извори финансирања за главу 60.27

01 Општи приходи и примања буџета 7,959,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 7,959,000

130 Опште услуге 7,959,000

0036
Стручни и оперативни послови Призренског управног округа 7,959,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,374,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 697,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000

421 Стални трошкови 720,000

422 Трошкови путовања 100,000

423 Услуге по уговору 680,000

425 Текуће поправке и одржавање 240,000

426 Материјал 882,000

512 Машине и опрема 66,000

60.28 КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 13,508,000

Извори финансирања за главу 60.28

01 Општи приходи и примања буџета 13,508,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 13,508,000

130 Опште услуге 13,508,000

0037
Стручни и оперативни послови Косовско-митровачког управног 

округа

13,508,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9,107,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,380,000

413 Накнаде у натури 50,000

414 Социјална давања запосленима 252,000

415 Накнаде трошкова за запослене 70,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000

421 Стални трошкови 300,000

422 Трошкови путовања 150,000

423 Услуге по уговору 850,000

426 Материјал 1,199,000

60.29 КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 14,438,000

Извори финансирања за главу 60.29

01 Општи приходи и примања буџета 14,438,000

0606 Подршка раду органа јавне управе 14,438,000

130 Опште услуге 14,438,000

0038
Стручни и оперативни послови Косовско-поморавског управног 

округа

14,438,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,458,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,585,000

413 Накнаде у натури 36,000

414 Социјална давања запосленима 134,000

415 Накнаде трошкова за запослене 306,000

421 Стални трошкови 500,000

422 Трошкови путовања 240,000

423 Услуге по уговору 320,000

425 Текуће поправке и одржавање 140,000
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426 Материјал 638,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 21,000

512 Машине и опрема 60,000

61 РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 7,519,933,000

Извори финансирања за раздео 61

01 Општи приходи и примања буџета 5,519,933,000

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 2,000,000,000

2401 Управљање робним резервама 7,519,933,000

490 Економски послови некласификовани на другом месту 7,519,933,000

0002
Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви 4,225,633,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 126,934,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 19,292,000

413 Накнаде у натури 500,000

414 Социјална давања запосленима 2,887,000

415 Накнаде трошкова за запослене 3,700,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,700,000

421 Стални трошкови 680,650,000

422 Трошкови путовања 13,500,000

423 Услуге по уговору 198,800,000

424 Специјализоване услуге 35,600,000

425 Текуће поправке и одржавање 73,000,000

426 Материјал 10,950,000

444 Пратећи трошкови задуживања 100,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 1,020,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 20,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 170,000,000

512 Машине и опрема 25,500,000

515 Нематеријална имовина 23,000,000

521 Робне резерве 2,818,500,000

0003
Складиштење обавезних резерви нафте и деривата нафте 244,300,000

422 Трошкови путовања 500,000

423 Услуге по уговору 120,000,000

424 Специјализоване услуге 7,000,000

425 Текуће поправке и одржавање 20,000,000

426 Материјал 300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 79,500,000

521 Робне резерве 15,000,000

5002
Складиште нафтних деривата „Смедерево” у Смедереву 450,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 450,000,000

5003 Набавка робних резерви 2,600,000,000

521 Робне резерве 2,600,000,000

62 ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ 70,922,000

Извори финансирања за раздео 62

01 Општи приходи и примања буџета 70,922,000

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја 70,922,000

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 70,922,000
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0011

Стручни послови организовања и спровођења истраживања несрећа 

у ваздушном, железничком и водном саобраћају

70,922,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 33,003,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 5,000,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 124,000

415 Накнаде трошкова за запослене 850,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 124,000

421 Стални трошкови 9,789,000

422 Трошкови путовања 2,800,000

423 Услуге по уговору 10,080,000

424 Специјализоване услуге 600,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,400,000

426 Материјал 2,300,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 230,000

512 Машине и опрема 4,021,000

515 Нематеријална имовина 600,000

63 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ 274,530,000

Извори финансирања за раздео 63

01 Општи приходи и примања буџета 217,482,000

56 Финансијска помоћ ЕУ 57,048,000

0615 Стручно усавршавање у јавној управи 274,530,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

274,530,000

0001
Програмирање и спровођење програма стручног усавршавања у 

јавној управи

203,970,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 54,632,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,277,000

413 Накнаде у натури 400,000

414 Социјална давања запосленима 705,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,360,000

421 Стални трошкови 24,150,000

422 Трошкови путовања 820,000

423 Услуге по уговору 45,590,000

424 Специјализоване услуге 3,200,000

425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000

426 Материјал 2,100,000

462 Дотације међународним организацијама 200,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 16,000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 10,000

512 Машине и опрема 500,000

515 Нематеријална имовина 59,000,000

4001
Јачање професионалних капацитета државних службеника на 

положају

70,560,000

421 Стални трошкови 2,205,000

422 Трошкови путовања 8,228,000

423 Услуге по уговору 50,143,000

515 Нематеријална имовина 9,984,000
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64 КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 94,060,000

Извори финансирања за раздео 64

01 Општи приходи и примања буџета 94,060,000

2301
Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

94,060,000

110
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови

94,060,000

0017 Контрола државне помоћи 94,060,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 55,445,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,398,000

413 Накнаде у натури 200,000

414 Социјална давања запосленима 650,000

415 Накнаде трошкова за запослене 567,000

421 Стални трошкови 10,750,000

422 Трошкови путовања 1,500,000

423 Услуге по уговору 8,950,000

424 Специјализоване услуге 900,000

425 Текуће поправке и одржавање 1,100,000

426 Материјал 1,550,000

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000

512 Машине и опрема 3,000,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

65
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
10,179,446,000

Извори финансирања за раздео 65

01 Општи приходи и примања буџета 10,179,446,000

0614 Информационе технологије и електронска управа 10,179,446,000

140 Основно истраживање 10,179,446,000

0001 Развој система ИТ и електронске управе 694,491,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 69,545,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 10,536,000

413 Накнаде у натури 180,000

414 Социјална давања запосленима 377,000

415 Накнаде трошкова за запослене 1,295,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 186,000

421 Стални трошкови 2,350,000

422 Трошкови путовања 1,614,000

423 Услуге по уговору 605,000,000

424 Специјализоване услуге 841,000

425 Текуће поправке и одржавање 106,000

426 Материјал 961,000

512 Машине и опрема 500,000

515 Нематеријална имовина 1,000,000

0002 Развој ИТ и информационе безбедности 590,069,000

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 54,512,000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,259,000

413 Накнаде у натури 1,000

414 Социјална давања запосленима 16,000

415 Накнаде трошкова за запослене 135,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 715,000
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421 Стални трошкови 400,000,000

423 Услуге по уговору 34,930,000

425 Текуће поправке и одржавање 10,500,000

426 Материјал 1,000,000

462 Дотације међународним организацијама 1,000

512 Машине и опрема 80,000,000

4006 Србија на додир - Дигитална трансформација за развој 300,000,000

462 Дотације међународним организацијама 300,000,000

5001 Одржавање софтверских лиценци 1,748,000,000

515 Нематеријална имовина 1,748,000,000

5002 Успостављање ЦЕРТ-а 205,000,000

423 Услуге по уговору 35,000,000

515 Нематеријална имовина 170,000,000

5003

Имплементација електронских регистара органа и организација 

јавне управе и људских ресурса у систему јавне управе

989,330,000

515 Нематеријална имовина 989,330,000

5004
Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster 

Recovery”

173,033,000

512 Машине и опрема 173,033,000

5005 Имплементација „Oracle” технологије 720,000,000

515 Нематеријална имовина 720,000,000

5006 Изградња Дата центра у Крагујевцу 1,442,800,000

423 Услуге по уговору 110,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 755,000,000

512 Машине и опрема 577,800,000

5007 Унапређење услуга електронске управе 143,723,000

421 Стални трошкови 6,000

422 Трошкови путовања 14,000

423 Услуге по уговору 17,194,000

424 Специјализоване услуге 2,000

512 Машине и опрема 61,041,000

515 Нематеријална имовина 65,466,000

5009
Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални 

комуникациони систем

235,200,000

515 Нематеријална имовина 235,200,000

5010
Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура 96,000,000

515 Нематеријална имовина 96,000,000

5014
Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе 446,000,000

512 Машине и опрема 446,000,000

5015 SMART CITY 155,000,000

512 Машине и опрема 55,000,000

515 Нематеријална имовина 100,000,000

5016 ИБМ лиценце 290,000,000

515 Нематеријална имовина 290,000,000

5017 Систем за размену података 100,800,000

423 Услуге по уговору 100,800,000

5018
Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица” 1,850,000,000

511 Зграде и грађевински објекти 1,850,000,000
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

   

Члан 9. 

У 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате ће се повећати 

за 12,5%. 

Изузетно од става 1. овог члана, професионалним војним лицима распоређеним у 

Војсци Србије, као и цивилним лицима на служби у Војсци Србије, која су распоређена у 

Генералштабу Војске Србије и потчињеним командама, јединицама и установама Војске 

Србије плате ће се повећати за 25%.  

Повећање плата из ст. 1. и 2. овог члана вршиће се почев од плате за јануар 2023. 

године. 

 

Члан 10. 

На основу члана 9. овог закона и чл. 8. и 41. Закона о платама државних 

службеника и намештеника (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-

исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18 и 14/22), овим законом утврђује се основица 

за обрачун и исплату плата: 

 - за запослене у Пореској управи и Управи царина утврђује се основица за обрачун 

и исплату плата у нето износу од 27.861,26 динара са припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике у Министарству унутрашњих послова 

утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 29.661,26 динара са 

припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике у Министарству одбране утврђује се 

основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 29.938,47 динара са припадајућим 

порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за лекаре у заводима за извршење кривичних санкција утврђује се основица за 

обрачун и исплату плата у нето износу од 32.328,06 динара са припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за остале здравствене раднике у заводима за извршење кривичних санкција 

утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 29.389,14 динара са 

припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике у заводима за извршење кривичних 

санкција, осим запослених из алинеја 4. и 5. овог става, и у судовима и тужилаштвима који 

су основани у складу са Законом о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

104/09, 101/10, 31/11-др. закон, 78/11-др. закон, 101/11, 101/13, 40/15-др. закон, 106/15, 

13/16, 108/16, 113/17, 65/18-УС, 87/18 и 88/18-УС) и Законом о јавном тужилаштву 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-др. закон, 101/11, 38/12-УС, 

121/12, 101/13, 111/14-УС, 117/14, 106/15 и 63/16-УС) утврђује се основица за обрачун и 

исплату плата у нето износу од 29.117,01 динар са припадајућим порезом и доприносима 

за обавезно социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике у судовима и тужилаштвима који у складу 

са посебним законом остварују право на плату у дуплом износу утврђује се основица за 

обрачун и исплату плата у нето износу од 26.469,99 динара са припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно социјално осигурање; 
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 - за државне службенике и намештенике у Високом савету судства, Државном већу 

тужилаца и Државном правобранилаштву утврђује се основица за обрачун и исплату 

плата у нето износу од 27.538,52 динара са припадајућим порезом и доприносима за 

обавезно социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике у Уставном суду утврђује се основица за 

обрачун и исплату плата у нето износу од 27.793,51 динар са припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно 

одређује према плати државних службеника на положају утврђује се основица за обрачун 

и исплату плата у нето износу од 24.978,25 динара са припадајућим порезом и 

доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 - за функционере чија се плата према посебном закону директно или индиректно 

одређује према плати судија утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето 

износу од 43.578.46 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно 

социјално осигурање; 

 - за државне службенике и намештенике, којима основица није утврђена у 

алинејама 1-9. овог става утврђује се основица за обрачун и исплату плата у нето износу 

од 26.227,15 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално 

осигурање. 

 На основу члана 37. став 4. Закона о судијама (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 

58/09-УС, 104/09, 101/10, 8/12-УС, 121/12, 124/12-УС, 101/13, 108/13-др. закон, 111/14-УС, 

117/14, 40/15, 63/15-УС, 106/15, 63/16-УС, 47/17 и 76/21) и члана 69. став 3. Закона о 

јавном тужилаштву (,,Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-др. закон, 

101/11, 38/12-УС, 121/12, 101/13, 111/14-УС, 117/14, 106/15 и 63/16-УС) утврђује се 

основица за обрачун и исплату плата у нето износу од 46.181,05 динара са припадајућим 

порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.  

 У 2023. години основица из става 2. овог члана у делу који се односи на судије 

исплаћиваће се: 70% из извора 01 - Општи приходи и примања буџета, а 30% из прихода 

остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима.  

Изузетно од става 3. овог члана, услед смањеног обима прихода остварених по 

основу наплате судских такси, основица из става 2. овог члана у делу који се односи на 

судије исплаћиваће се до 30% из прихода остварених по основу наплате судских такси 

које припадају правосудним органима, а преостали део из извора 01 - Општи приходи и 

примања буџета уз претходно добијену сагласност министарства надлежног за послове 

финансија. 

На основу члана 20а став 4. Закона о Уставном суду (,,Службени гласник РС”, бр. 

109/07, 99/11, 18/13-УС, 40/15-др. закон и 103/15) утврђује се основица за обрачун и 

исплату плата председника и судија Уставног суда у нето износу од 43.981,95 динара са 

припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање. 

 

Члан 11.  

 На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 

99/14, 95/18 и 14/22) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен 

за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника 

за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за 

остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима. 
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У 2023. години планирана су средства за напредовање државних службеника. 

 

Члан 12.  

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним приходима и примањима буџета.  

 Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене законским прописима на 

постојећем нивоу и стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 

буџетских средстава. 

Ако у току године дође до ванредних околности које могу да угрозе живот и 

здравље људи или проузрокују штету већих размера, Влада може oдлучити о привременој 

обустави извршења појединих расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника 

средстава буџета Републике Србије у циљу ублажавања негативних економских и 

финансијских последица ванредних догађаја. 

 Актом Владе из става 3. овог члана ближе ће се уредити начин извршења појединих 

расхода и издатака, као и преузимања обавеза корисника средстава буџета Републике 

Србије. 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других 

извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на 

терет општих прихода буџета. 

  

Члан 13. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других 

извора прихода и примања, (који нису извор 01 - Општи приходи и примања буџета), 

обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је 

ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.  

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 

апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 

одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити 

умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, 

односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.  

 

Члан 14. 

Директни корисници буџетских средстава Републике Србије пре најављивања 

нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 

108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 

118/21-др. закон) у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене 

обавезе из претходне буџетске године.  

 

Члан 15. 

 У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава и 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање приоритет имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу 

комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом којим се уређују рокови 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
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 Уколико корисници средстава буџета Републике Србије у извршавању расхода и 

издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, Влада, на предлог министарства 

надлежног за послове финансија - Одељења за буџетску инспекцију, може донети одлуку 

о обустави извршавања осталих апропријација утврђених овим законом за тог корисника.  

Изузетно од става 3. овог члана, уколико јединица локалне самоуправе не обезбеди 

у буџету и не преноси средства основним и средњим школама за финансирање расхода у 

складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, због чега 

основна, односно средња школа не може да измири обавезе у року утврђеном законом 

којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, 

министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 

зараде тој јединици локалне самоуправе. 

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и 

издатака поступе супротно ставу 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија 

може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, 

односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица. 

 

Члан 16. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, 

дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% 

добити, односно вишка прихода над расходима, а јавне агенције 100% добити, односно 

вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину уплате у буџет 

Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове 

финансија.  

Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република 

Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске 

године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по 

завршном рачуну за 2022. годину, који у складу са законом који уређује привредна 

друштва припада Републици Србији као члану друштва. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате 

добити нема субјекат из ст. 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије 

губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција. 

Влада може одлучити да организација за обавезно социјално осигурање има 

обавезу да до одређеног рока одређени проценат нераспоређеног вишка прихода и 

примања, утврђеног у завршним рачунима из претходних година, уплати у буџет 

Републике Србије. 

Уколико субјекти наведени у овом члану не поступе у складу са одредбама из ст. 1-

4. овог члана, министарство надлежно за послове финансија - Одељење за буџетску 

инспекцију, може након спроведене инспекцијске контроле донети одлуку о уплати 

сразмерног дела добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну, у 

буџет Републике Србије за те субјекте. 

 

Члан 17. 

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском 

систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 

118/21 и 118/21-др. закон) у буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата 
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поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања 

запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања 

из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима за директне и 

индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије и кориснике средстава 

организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене и 

новчаних честитки за децу запослених.  

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских 

средстава Републике Србије награде и бонуси који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код 

корисника средстава буџета Републике Србије и корисника средстава организација за 

обавезно социјално осигурање у 2023. години може се вршити на основу одлуке Владе. 

 

Члан 18. 

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених 

радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2023. години. 

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају 

потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по 

овом основу и у том циљу иницирају измене закона, других прописа, општих и других 

аката којима је уређено плаћање ових накнада. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета Републике Србије могу 

формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са 

посебним законом. 

 

Члан 19. 

 Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета 

локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе 

пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, 

намирују само трошкове по том основу. 

 Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање трошкова није могуће 

извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши 

плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши 

одговарајућу рефундацију насталих расхода. 

 Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у 

складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон).  

 Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне 

ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава 

Републике Србије, односно буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове 

текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа.  

  

Члан 20. 

 Влада може да одлучи о отпису и/или претварању у капитал потраживања 

Републике Србије насталих по основу датих позајмица и плаћених обавеза по основу 
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издатих гаранција привредним субјектима, а на основу предлога министарства надлежног 

за послове привреде, водећи рачуна о фискалној стабилности буџета Републике Србије. 

 

Члан 21. 

У 2023. години могу се закључити послови у вези са финансијским дериватима у 

складу са стандардизованим оквирним уговором о финансијским дериватима који је 

уобичајен у пословној пракси, односно на начин уобичајен у пословној пракси, ради 

заштите од промене девизног курса и/или ризика промене каматне стопе у вези са 

зајмовима и државним хартијама од вредности закљученим, односно емитованим у складу 

са овим законом и/или раније важећим законима о буџету Републике Србије. 

 

Члан 22. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 

исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 23.  

 Расходи и издаци органа и организација Републике Србије извршаваће се преко 

консолидованог рачуна трезора Републике Србије, који ће обављати контролу тих расхода 

и издатака, у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћања на терет буџетских 

средстава. 

 

Члан 24. 

 За послове који се у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне 

покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12-УС, 18/20-др. закон и 

111/21-др. закон), врше као поверени, средства се усмеравају са апропријације економске 

класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти. 

 

 Члан 25. 

 Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за реализацију 

пројеката инвестиционог одржавања и управљања непокретностима, Влада доноси на 

предлог Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а на основу иницијативе 

осталих директних корисника буџетских средстава према утврђеним приоритетима. 

 Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 47 - 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије може се распоредити, односно 

пренети другом директном кориснику буџетских средстава за реализацију пројеката 

инвестиционог одржавања одређених пословних и стамбених објеката и других 

непокретности, према утврђеним приоритетима из надлежности тог корисника буџетских 

средстава. 

 У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ 

апропријације економске класификације 511 - Зграде и грађевински објекти у оквиру 

Раздела 47 - Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а пренета средства 

исказују се на апропријацији економској класификацији 511 - Зграде и грађевински 

објекти у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део 

средстава пренет. 
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Члан 26. 

 Налог за извршење укупних издатака за реализацију пројеката инвестиционог 

одржавања и управљања непокретностима заједнички издају функционер у чијем је 

разделу, према акту Владе из члана 25. став 1. овог закона, пројекат који се реализује и 

директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије. 

 Функционер у чијем је разделу, према акту Владе из члана 25.  

став 1. овог закона, пројекат који се реализује и директор Републичке дирекције за 

имовину Републике Србије, заједнички су одговорни за издавање налога за плаћање и за 

извршавање издатака намењених за реализацију пројеката инвестиционог одржавања и 

управљања непокретностима. 

 

Члан 27. 

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава прикупљених по 

основу одлагања кривичног гоњења, Влада доноси на предлог министарства надлежног за 

послове правосуђа.  

 Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 23 - 

Министарство правде може се распоредити, односно пренети другом кориснику 

буџетских средстава за реализацију пројеката из надлежности тог буџетског корисника. 

 У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ 

апропријације економске класификације 481 - Дотације невладиним организацијама у 

оквиру Раздела 23 - Министарство правде, а пренета средства исказују се на одговарајућој 

апропријацији економској класификацији у оквиру раздела корисника буџетских 

средстава коме је тај део средстава пренет. 

 

Члан 28. 

 Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење примљених средстава 

Секторске буџетске подршке у оквиру Програма ИПА, Влада доноси на предлог 

Министарства финансија.  

 Актом Владе из става 1. овог члана, део ових средстава распоређен у оквиру 

Раздела 16 - Министарство финансија може се распоредити, односно пренети другом 

директном кориснику буџетских средстава за реализацију обавеза према утврђеним 

приоритетима. 

У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ 

Секторске буџетске подршке у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, а пренета 

средства исказују се на одговарајућој апропријацији у оквиру раздела директног 

корисника буџетских средстава коме је тај део средстава пренет. 

 

Члан 29. 

Посебан акт којим се уређује распоред и коришћење средстава за потребе 

спровођења ИПА I и ИПА II акционих програма у случају надокнаде нерегуларно 

утрошених средстава (као последица неправилности или превара), у случају када није 

могуће наплатити настале дугове, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру 

појединачних пројеката/програма, трошкова неопходних за завршетак појединачних 

пројеката/програма до испитивања и прихватања коначног извештаја од стране Европске 

комисије о спровођењу програма, изравнања коначног салда, као и коначних 
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уплата/исплата средстава по програму и камата због кашњења у плаћању и пенала/казни 

које настају током спровођења пројеката/програма, Влада доноси на предлог 

Министарства финансија. 

 Актом Владе из става 1. овог члана, део средстава распоређен у оквиру Раздела 16 - 

Министарство финансија може се распоредити, односно пренети другом директном 

кориснику буџетских средстава у случају да потребна средства није могуће обезбедити 

прерасподелом средстава у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава. 

 У случају из става 2. овог члана, за износ пренетих средстава умањује се износ 

средстава распоређених у оквиру Раздела 16 - Министарство финансија, Програм 2402 - 

Интервенцијска средства, Пројекат 4002 - Интервенцијска средства за потребе спровођења 

ИПА програма, а пренета средства исказују се на одговарајућој апропријацији економској 

класификацији у оквиру раздела директног корисника буџетских средстава коме је тај део 

средстава пренет. 

 

Члан 30. 

 Председник Високог савета судства надлежан је за давање налога за пренос 

средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне судова 

отворене у Систему извршења буџета. 

 Председник Високог савета судства надлежан је и за давање налога за пренос 

судовима и осталих средстава, осим средстава за расходе за запослене у судовима који су 

судско особље из Раздела 6 - Судови са рачуна буџета на евиденционе рачуне судова 

отворене у Систему извршења буџета, изузев Врховном касационом суду, Управном суду, 

Привредном апелационом суду и Прекршајном апелационом суду. 

 Наредбодавци за издавање налога за плаћање су функционери који руководе радом 

судова из Раздела 6 - Судови.    

 Изузетно од става 3. овог члана, за издавање налога за плаћање јавних набавки, које 

се врше јединствено за судове, као и за исплате обавеза по основу потписаних споразума о 

вансудским поравнањима у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, 

надлежан је председник Високог савета судства.  

 

Члан 31. 

 Председник Државног већа тужилаца надлежан је за давање налога за пренос 

јавним тужилаштвима средстава, осим средстава за расходе за запослене у јавним 

тужилаштвима, из Раздела 8 - Јавна тужилаштва са рачуна буџета на евиденционе рачуне 

јавних тужилаштава отворене у Систему извршења буџета, изузев Републичком јавном 

тужилаштву, Тужилаштву за ратне злочине и Тужилаштву за организовани криминал.  

 Изузетно, председник Државног већа тужилаца надлежан је и за пренос средстава 

из сопствених прихода на евиденционе рачуне јавних тужилаштава отворене у Систему 

извршења буџета. 

 Наредбодавци за издавање налога за плаћања јесу функционери који руководе 

јавним тужилаштвима из Раздела 8 - Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за 

плаћања код јавних набавки које се врше јединствено за тужилаштва, у ком случају је 

надлежан председник Државног већа тужилаца. 

  

Члан 32. 
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 Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је за давање налога за пренос 

средстава која се остваре по основу наплате судских такси на евиденционе рачуне 

правосудних органа отворене у Систему извршења буџета. 

 Министар надлежан за послове правосуђа надлежан је и за давање налога за пренос 

судовима и јавним тужилаштвима средстава из Раздела 6 - Судови и Раздела 8 - Јавна 

тужилаштва, за извршавање расхода за запослене у судовима и јавним тужилаштвима - 

судско особље и особље у јавном тужилаштву, расхода за текуће одржавање опреме и 

објеката судова, као и расхода за инвестициона и капитална улагања судовима и јавним 

тужилаштвима и уређење и развој правосудног информационог система, са рачуна буџета 

на евиденционе рачуне судова и јавних тужилаштава отворене у Систему извршења 

буџета, осим Врховном касационом суду, Управном суду, Привредном апелационом суду, 

Прекршајном апелационом суду, Републичком јавном тужилаштву, Тужилаштву за ратне 

злочине и Тужилаштву за организовани криминал. 

 Наредбодавци за издавање налога за плаћање јесу функционери који руководе 

радом судова из Раздела 6 - Судови и функционери који руководе радом тужилаштава из 

Раздела 8 - Јавна тужилаштва, осим за издавање налога за плаћање за јавне набавке за 

пројекте које за судове и јавна тужилаштва спроводи министарство надлежно за послове  

правосуђа. 

 

    Члан 33. 

Министар надлежан за послове просвете надлежан је за давање налога за пренос 

средстава из буџета на евиденционе рачуне средњих школа, установа ученичког и 

студентског стандарда отворених у Систему извршења буџета. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци средњих школа, 

установа ученичког и студентског стандарда из става 1. овог члана. 

 

 

Члан 34. 

Министар надлежан за послове културе надлежан је за давање налога за пренос 

средстава из буџета на евиденционе рачуне установа културе отворене у Систему 

извршења буџета. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа културе из 

става 1. овог члана.  

 

  Члан 35. 

Министар надлежан за послове рада, запошљавања, борачка и социјална питања 

надлежан је за давање налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне 

установа социјалне заштите отворене у Систему извршења буџета. 

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа социјалне 

заштите из става 1. овог члана.  

 

Члан 36. 

Министар надлежан за послове информисања надлежан је за давање налога за 

пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установе у области јавног 

информисања отворене у Систему извршења буџета. 

Наредбодавац за издавање налога за плаћање је руководилац установе из става 1. 

овог члана.  
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    Члан 37. 

 Руководилац Управе за извршење кривичних санкција надлежан је за давање 

налога за пренос средстава из буџета на евиденционе рачуне установа за извршење 

кривичних санкција отворене у Систему извршења буџета.  

Наредбодавци за издавање налога за плаћање су руководиоци установа за 

извршење кривичних санкција из става 1. овог члана.  

 

                                                              Члан 38. 

Руководиоци установе у области физичке културе, установе у области антидопинга, 

установе у области стандардизације, установе у области акредитације, завода за 

унапређење образовања и васпитања и завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, као и Криминалистичко полицијског универзитета, одговорни су за издавање 

налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којима руководе. 

 

      Члан 39. 

 Изузетно од одредбе члана 37. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-др. пропис, 125/14-др. пропис, 

95/15-др. пропис, 83/16, 91/16-др. пропис, 104/16-др. закон, 96/17-др. пропис, 89/18-др. 

пропис, 95/18-др. закон, 86/19-др. пропис, 126/20-др. пропис, 99/21-др. пропис и 111/21-др. 

закон), годишњи износ укупног ненаменског трансфера који се распоређује јединицама 

локалне самоуправе, у 2023. години утврђује се у укупном износу од 33.307.366.000 

динара. 

 Расподела трансфера из става 1. овог члана вршиће се у износима исказаним у 

следећој табели:  

 

Р. бр. Јединица локалне самоуправе 
Ненаменски трансфер по јединицама 

локалне самоуправе (у динарима) 

1 Ада 90.676.873 

2 Александровац 229.611.327 

3 Алексинац 498.167.212 

4 Алибунар 175.413.738 

5 Апатин 162.829.785 

6 Аранђеловац 202.936.559 

7 Ариље 91.032.672 

8 Бабушница 240.618.064 

9 Бајина Башта 136.973.066 

10 Баточина 112.099.073 

11 Бач 117.262.304 

12 Бачка Паланка 204.094.102 

13 Бачка Топола 158.418.215 
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Р. бр. Јединица локалне самоуправе 
Ненаменски трансфер по јединицама 

локалне самоуправе (у динарима) 

14 Бачки Петровац 116.766.422 

15 Бела Паланка 227.942.308 

16 Бела Црква 200.444.588 

17 Београд 0 

18 Беочин 48.627.273 

19 Бечеј 154.626.570 

20 Блаце 162.765.657 

21 Богатић 339.075.746 

22 Бојник 217.399.828 

23 Бољевац 205.774.958 

24 Бор 226.956.863 

25 Босилеград 255.927.649 

26 Брус 184.482.099 

27 Бујановац 391.927.698 

28 Ваљево 388.041.467 

29 Варварин 247.601.878 

30 Велика Плана 307.501.600 

31 Велико Градиште 192.545.052 

32 Владимирци 198.117.049 

33 Владичин Хан 267.153.627 

34 Власотинце 346.808.718 

35 Врање 397.630.668 

36 Врбас 166.026.404 

37 Врњачка Бања 88.815.082 

38 Вршац 155.853.801 

39 Гаџин Хан 162.442.778 

40 Голубац 176.621.798 

41 Горњи Милановац 224.150.456 

42 Деспотовац 254.570.880 

43 Димитровград 105.353.366 

44 Дољевац 194.260.170 

45 Жабаљ 180.688.749 

46 Жабари 181.542.087 

47 Жагубица 266.182.407 

48 Житиште 198.882.224 
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Р. бр. Јединица локалне самоуправе 
Ненаменски трансфер по јединицама 

локалне самоуправе (у динарима) 

49 Житорађа 218.131.394 

50 Зајечар 288.354.282 

51 Зрењанин 202.787.952 

52 Ивањица 322.897.726 

53 Инђија 142.402.405 

54 Ириг 86.050.730 

55 Јагодина 321.660.436 

56 Кањижа 70.777.340 

57 Кикинда 181.468.001 

58 Кладово 159.156.644 

59 Кнић 192.622.590 

60 Књажевац 409.681.070 

61 Ковачица 225.436.322 

62 Ковин 223.438.083 

63 Косјерић 43.072.619 

64 Коцељева 158.449.034 

65 Крагујевац 426.319.343 

66 Краљево 746.288.490 

67 Крупањ 258.610.783 

68 Крушевац 466.901.040 

69 Кула 194.909.532 

70 Куршумлија 273.765.140 

71 Кучево 271.355.853 

72 Лајковац 23.463.193 

73 Лапово 39.445.348 

74 Лебане 315.430.112 

75 Лесковац 896.973.298 

76 Лозница 516.503.831 

77 Лучани 165.996.102 

78 Љиг 124.435.131 

79 Љубовија 194.959.798 

80 Мајданпек 219.188.277 

81 Мали Зворник 134.654.953 

82 Мали Иђош 96.630.970 

83 Мало Црниће 208.437.171 
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Р. бр. Јединица локалне самоуправе 
Ненаменски трансфер по јединицама 

локалне самоуправе (у динарима) 

84 Медвеђа 206.871.246 

85 Мерошина 192.299.179 

86 Мионица 158.429.600 

87 Неготин 250.069.595 

88 Ниш 633.997.549 

89 Нова Варош 188.253.034 

90 Нова Црња 115.794.170 

91 Нови Бечеј 150.062.806 

92 Нови Кнежевац 102.015.724 

93 Нови Пазар 559.030.639 

94 Нови Сад 918.682.241 

95 Опово 83.677.569 

96 Осечина 175.006.161 

97 Оџаци 226.136.696 

98 Панчево 84.544.580 

99 Параћин 282.823.609 

100 Петровац 414.398.661 

101 Пећинци 66.755.678 

102 Пирот 300.550.163 

103 Пландиште 178.921.542 

104 Пожаревац 111.620.139 

105 Пожега 203.414.788 

106 Прешево 388.610.506 

107 Прибој 294.491.228 

108 Пријепоље 443.912.201 

109 Прокупље 338.543.436 

110 Ражањ 184.009.348 

111 Рача 182.714.590 

112 Рашка 196.337.900 

113 Рековац 183.485.656 

114 Рума 231.215.517 

115 Свилајнац 212.912.271 

116 Сврљиг 257.113.059 

117 Сента 91.930.727 

118 Сечањ 128.010.682 
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Р. бр. Јединица локалне самоуправе 
Ненаменски трансфер по јединицама 

локалне самоуправе (у динарима) 

119 Сјеница 415.226.768 

120 Смедерево 371.947.865 

121 Смедеревска Паланка 292.954.759 

122 Сокобања 157.643.188 

123 Сомбор 381.737.563 

124 Србобран 77.756.702 

125 Сремска Митровица 254.994.496 

126 Сремски Карловци 36.768.320 

127 Стара Пазова 175.065.415 

128 Суботица 240.430.956 

129 Сурдулица 238.054.481 

130 Темерин 104.794.238 

131 Тител 134.820.696 

132 Топола 154.656.775 

133 Трговиште 205.644.981 

134 Трстеник 465.658.366 

135 Тутин 446.950.837 

136 Ћићевац 107.699.556 

137 Ћуприја 194.203.986 

138 Уб 92.687.064 

139 Ужице 228.113.946 

140 Црна Трава 89.166.683 

141 Чајетина 75.432.191 

142 Чачак 287.670.506 

143 Чока 160.771.502 

144 Шабац 299.422.232 

145 Шид 206.153.535 

УКУПНО: 33.307.366.000 

 

 

Члан 40. 

  Налоге за извршавање издатака на територији Аутономне покрајине Косово и 

Метохија, који се финансирају из буџета Републике Србије заједнички издају министар у 

чијем су разделу обезбеђена средства за те издатке и директор Канцеларије за Косово и 

Метохију. 
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Канцеларија за Косово и Метохију дужна је дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe 

финaнсиja дoстaвљa кварталне извeштajе о средствима која се у току године са њеног 

раздела преносе јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине 

Косово и Метохија.  

Извештаји из става 2. овог члана садрже податке о средствима исказаним по 

наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана 

истека квартала. 

 

Члан 41. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa 

пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са 

њиховог раздела преносе јединицама локалне самоуправе са апропријације економске 

класификације 463 - Трансфери осталим нивоима власти.  

Извештаји из става 1. овог члана садрже податке о средствима исказаним по 

наменама и по јединицама локалне самоуправе, а достављају се у року од 15 дана од дана 

истека квартала. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су дa министaрству нaдлeжнoм зa 

пoслoвe финaнсиja дoстaвљajу кварталне извeштaje o средствима која се у току године са 

њиховог раздела преносе са групе конта 45 - Субвенције. 

Извештаји из става 3. овог члана садрже податке о крајњем кориснику, укупном 

износу, као и намени пренетих средстава, а достављају се у року од 15 дана од дана истека 

квартала. 

 

Члан 42.  

Изузетно од одредаба члана 3. овог закона, Влада може да одлучи о покретању 

поступка за задуживање (укључујући емитовање и откуп државних хартија од вредности 

на домаћем и/или међународном тржишту) и давање гаранција Републике Србије ради 

очувања и јачања финансијске стабилности или спречавања наступања или отклањања 

последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или да 

проузрокују штету већих размера, у износу до 120.000.000.000 динара, а на предлог 

министарства надлежног за послове финансија. 

Задуживање и давање гаранција из става 1. овог члана врши се у складу са 

поступком који је уређен Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 

61/05,107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20). 

 

Члан 43. 

 Уколико се у 2023. години приходи организација за обавезно социјално осигурање, 

по основу доприноса за обавезно социјално осигурање, остварују у мањим износима од 

износа утврђених њиховим финансијским плановима за 2023. годину, управни одбори ће 

својим одлукама, на које сагласност даје Влада, прилагодити расходе и издатке смањеним 

приходима, осим за расходе за социјално осигурање. 

Влада може одлучити да организације за обавезно социјално осигурање део 

повучених трансферних средстава уплате у буџет Републике Србије, уколико се у току 

године оствари виши ниво прихода и примања којима се финансирају права из обавезног 

социјалног осигурања, услед неједнакости динамике прилива прихода и примања и одлива 

расхода и издатака за наведене намене. 
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Члан 44. 

Локална власт у 2023. години може планирати укупна средства потребна за исплату 

плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за 

исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за 

септембар 2022. године, као и увећања плата из члана 9. овог закона. 

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника 

буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација 

економских класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - 

Социјални доприноси на терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу 

средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе 

и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених 

финансирају из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411 - 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет 

послодавца.  

Уколико локална власт не планира у својим одлукама o буџету за 2023. годину и не 

извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин утврђен у ст. 1. и 2. овог 

члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос 

трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на 

зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са 

ограничењем из ст. 1. и 2. овог члана. 

Локална власт је у обавези да министарству надлежном за послове финансија 

доставља извештај о броју запослених на неодређено и одређено време. 

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај 

извештавања из става 4. овог члана. 

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском 

систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 , 149/20, 

118/21 и 118/21-др. закон) у буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата 

поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања 

запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања 

из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и 

индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за 

запослене и новчаних честитки за децу запослених.  

 У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских 

средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате јубиларне 

награде запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2023. години, 

министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за 

послове образовања, привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета 

Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених 

јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета јединице 

локалне самоуправе. 
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Члан 45. 

Директни корисници буџетских средстава су дужни дa министaрству нaдлeжнoм зa 

пoслoвe финaнсиja, дoстaвљajу мeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи пројеката и прoгрaмa који 

се финансирају из извора финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања. 

Када су крајњи корисници пројеката и програма, који се финансирају из пројектних 

и програмских зајмова, индиректни корисници буџетских средстава и остали корисници 

јавних средстава, директни корисници буџетских средстава задужени за њихово праћење 

дужни су да достављају извештаје из става 1. овог члана. 

Извештаји из става 1. овог члана достављају се у складу са Правилником о 

извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора 

финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 

25/15). 
 

 

Члан 46. 

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији  пројектних 

и програмских зајмова, који се према споразумима о зајмовима закљученим између 

Републике Србије и зајмодаваца, не извршавају преко подрачуна за Извршење буџета 

Републике Србије, дужни су на основу Извештаја у складу са Правилником о 

извештавању о реализацији пројеката и програма који се финансирају из извора 

финансирања 11 - Примања од иностраних задуживања („Службени гласник РС”, број 

25/15), да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења буџета Републике 

Србије на терет апропријација економских класификација планираних за наведене намене, 

ради евидентирања динарске противвредности плаћања извршених у страној валути, а у 

корист примања од иностраних задуживања, најкасније последњег дана у месецу за текући 

месец.  

Ради евидентирања остварених примања по основу зајмова из става 1. овог члана 

Управа за трезор ће испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату 

јавних прихода и примања. 

Сви споразуми о зајмовима који се закључују у 2023. години и који представљају 

директну обавезу Републике Србије, морају бити исказани у финансијским плановима 

корисника буџетских средстава Републике Србије. 

 

Члан 47. 

Директни корисници буџетских средстава који учествују у реализацији пројеката 

предвиђених релевантним финансијским споразумима, а у складу са Оквирним 

споразумом 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) 

и Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за 

спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру 

инструмената за претприступну помоћ (ИПА II), дужни су да спроведу обрачунске налоге 

преко рачуна извршења буџета Републике Србије на терет апропријација економских 

класификација планираних за наведене намене, ради евидентирања динарске 
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противвредности плаћања извршених у страној валути, најкасније последњег дана у 

месецу за текући месец. 

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће 

испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и 

примања. 

Обрачунски налози користе се за евидентирање прихода, расхода и/или издатака у 

оквиру опредељених апропријација на извору 56 - Финансијска помоћ ЕУ и спроводе по 

добијању обавештења о извршеном плаћању од стране Министарства финансија - Сектора 

за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. 

 

Члан 48.  

Директни корисници буџетских средстава који из средстава донација и помоћи 

остварених у девизама извршавају плаћања са девизних рачуна, односно који према 

уговорима са донаторима не извршавају плаћања преко подрачуна извршења буџета 

Републике Србије, дужни су да спроведу обрачунске налоге преко подрачуна извршења 

буџета Републике Србије на терет апропријација економских класификација планираних 

за те намене најкасније последњег дана у месецу за текући месец, ради евидентирања 

динарске противвредности плаћања извршених у страној валути. 

Ради евидентирања остварених прихода из става 1. овог члана Управа за трезор ће 

испостављати и извршавати обрачунске налоге преко рачуна за уплату јавних прихода и 

примања. 

Обрачунски налози из ст. 1. и 2. овог члана користе се за евидентирање прихода, 

расхода и/или издатака у оквиру опредељених апропријација на изворима финансирања 05 

- Донације од иностраних земаља, 06 - Донације од међународних организација, 08 - 

Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 56 - Финансијска помоћ ЕУ. 

 

Члан 49. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су да након 31. децембра по 

добијању информација о оствареним приходима/примањима и извршеним 

расходима/издацима из чл. 46-48. овог закона, а која су се десила до 31. децембра, исте 

евидентирају у својим помоћним књигама под датумом до 31. децембра.  

Директни корисници буџетских средстава подносе Управи за трезоp доказ о 

евидентирању у помоћној књизи, уз захтев о евидентирању у Главној књизи трезора, на 

основу чега ће Управа за трезор извршити евидентирање у Главној књизи трезора са 

датумом књижења до 31. децембра, у оквиру одговарајућих расположивих апропријација. 

Директни корисници буџетских средстава дужни су да обезбеде расположиву 

апропријацију за наведена евидентирања из овог члана до 31. децембра. 

 

Члан 50. 

Укупни ниво расхода и издатака буџета Републике Србије за 2024. годину 

ограничен је у износу од 2.125.400.000.000 динара, односно за 2025. годину у износу од 

2.181.600.000.000 динара. 

Ограничење из става 1. овог члана не укључује расходе и издатке индиректних 

корисника буџетских средстава Републике Србије, који се финансирају из извора 

финансирања 04 - Сопствени приходи буџетских корисника, 07 - Трансфери од других 

нивоа власти и 13 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. 
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Члан 51. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 I. УСТАВНИ ОСНОВ 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 92. став 1. и члану 97. 

тачка 15. Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република Србија, аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви 

приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности и да Република Србија, 

између осталог, уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности 

Републике Србије, утврђених Уставом и законом. 

 Чланом 99. став 1. тачка 11. Устава Републике Србије утврђено је да Народна 

скупштина усваја буџет Републике Србије, на предлог Владе. 

 

 II. МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. Текућа макроекономска кретања 

Макроекономска кретања почетком 2022. године била су генерално на нивоу 

пројектованих, али су се изгледи погоршали као последица новог глобалног шока изазваног 

сукобом у Украјини и додатне ескалације протеклих месеци. Иако је у прва два квартала 

2022. године остварен солидан раст привреде у овом периоду изостали су значајнији 

негативни ефекти геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. 

Међутим, додатна ескалација сукоба и заоштравање међународних економских и 

политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној 

глобалној трговини и спољној тражњи почела су временом да се одражавају и на домаћу 

привредну активност. 

Према подацима РЗС, раст БДП у првом кварталу 2022. године износио је 4,3% мг. 

док је у другом тромесечју забележено повећање од 3,9% мг., што је резултирало просечним 

растом БДП у првој половини године од 4,1%. 

Посматрано са производне стране, економски раст у првој половини 2022. године 

био је вођен услужним сектором. Повећање економске активности забележено је код свих 

услужних делатности, а најзначајнији допринос дошао је од трговине, саобраћаја, туризма и 

ИКТ услуга, који опредељују око половине укупног раста БДП у овом периоду. Упркос 

значајно мањем обиму производње електричне енергије, позитиван допринос забележила је 

и укупна индустријска производња, забележивши повећање од 3,3% мг., као резултат 

добрих кретања прерађивачког сектора и рударства услед ефектуирања инвестиција из 

претходног периода. Благ негативан допринос привредном расту потекао је од 

грађевинарства делом и због високе базе из истог периода претходне године, али и услед 

снажног повећања цена грађевинског материјала. Неповољни агрометеоролошки услови 

одразили су се на испод просечну пољопривредну сезону па је у овом сектору у прва два 

квартала забележен пад од 5,3%.  

Посматрано по агрегатима употребе, раст БДП у првој половини 2022. године био је 

у потпуности вођен домаћом тражњом, док је допринос нето извоза био негативан. 

Повећање расположивог дохотка становништва пре свега као резултат повољних кретања на 

тржишту рада, уз знатно боље епидемиолошке услове, одразио се на снажан раст приватне 

потрошње, који је износио 5,3% мг. Упркос неповољним дешавањима у међународном 

окружењу позитиван допринос забележиле су и инвестиције са растом од 1,4%. Ефекат на 

страни понуде уз солидну спољну тражњу у овом периоду, резултирао је растом реалног 

извоза од 19,9% мг. Истовремено, увозна активност забележила је снажан раст од око 22,3% 
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услед повећаног увоза репроматеријала за потребе привреде, али и енергената како би се 

осигурала сигурност снабдевања домаћих потрошача и обезбедио одређен ниво залиха за 

зимски период. То се истовремено одразило и на значајан позитиван допринос залиха расту 

БДП. 

Месечна динамика привредне активности наставила је са растом међугодишње 

посматрано и током летњих месеци, али као што је било и очекивано, услед негативног 

утицаја конфликта у Украјини, по нижим стопама него у првој половини године. То 

потврђује и Индикатор привредне активности (ИПАС) који Министарство финансија 

израђује за потребе сагледавања месечне динамике укупне економске активности, према 

коме је раст БДП у јулу, августу и септембру износио 1,1% мг., 2,1% мг. 0,8% мг., 

респективно. Спорија динамика привреде у овом периоду последица је мањег обима 

индустријске производње која је забележила пад од 1,6% мг. у јулу и скроман раст од 0,3% у 

августу, да би у септембру опет ушла у негативну зону (0,3%), али и мањег позитивног 

доприноса услужног сектора услед споријег раста појединих услужних делатности у 

поређењу са њиховом динамиком током прве половине године. Грађевинска активност је и 

у овом периоду наставила са успореном динамиком започетом почетком 2022. године, док 

су лоши агрометеоролошки услови током лета додатно утицали на још већи пад 

пољопривреде од првобитно процењеног.  

Индикатор привредне активности по секторима, (доприноси расту, п.п.) 

 

Спорија привредна динамика у трећем кварталу 2022. године потврђена је и флеш 

проценом БДП Републичког завода за статистику, према којој је раст привреде процењен на 

1,1% мг. Тиме је у првих девет месеци, према процени Министарства финансија раст 

привреде износио 3,0%. 

Доприноси стопи реалног раста БДП, 

производни приступ, п.п. 

 

Доприноси стопи реалног раста БДП, 

расходни приступ, п.п. 

 
 

* Флеш процена РЗС, прерачун Министарство финансија 
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Солидна динамика индустријске производње настављена је и током 2022. године, али 

уз присутно успоравање током трећег квартала. У првих девет месеци укупна индустријска 

производња већа је за 1,9% мг. упркос смањеном обиму производње електричне енергије од 

11,5% мг. Томе је у значајној мери допринео солидан раст прерађивачке индустрије од 

2,7%, као и повећање производње рударства од 25,0%. У ова два сектора присутни су 

значајни ефекти на страни понуде услед реализација СДИ из претходног периода и 

активирања нових производних капацитета. Међутим, са заоштравањем геополитичких 

односа и материјализацијом негативних ризика из међународног окружења, током трећег 

квартала индустријска активност је ушла у негативну зону остваривши пад од 0,5% мг., 

праћена падом у прерађивачкој индустрији од око 1%, али и мањим позитивним 

доприносом рударства услед исцрпљивања утицаја ниске базе из истог периода претходне 

године. Производња електричне енергије је и даље међугодишње нижа али се стабилизовала 

и током августа је била на непромењеном нивоу у односу на исти месец претходне године. 

Посматрано по областима прерађивачке индустрије, у првих девет месеци остварен је раст у 

14 од 24 делатности. Најзначајнији позитиван допринос међугодишњем расту овог сектора 

потекао је од нафтне индустрије (раст од 16,6% мг.) опредељујући три петине укупног 

раста. Делатност осталих саобраћајних средстава од почетка године остварује раст, при 

чему је обим производње у првих девет месеци био већи за 47,4% мг. У истом периоду 

машинска индустрија бележи раст од 8,6% мг., док је производња папира увећана за 9,8%. 

Поред тога, физички обим фармацеутске индустрије је већи за 6,4% мг., уз знатно спорији 

раст током трећег квартала. Ове четири делатности пружиле су приближно подједнак 

позитиван допринос кретању прерађивачке индустрије опредељујући нешто више од 

половине укупног раста овог сектора.  

Након потпуног опоравка спољнотрговинске робне размене у 2021. години од шока 

изазваног пандемијом, настављен је снажан раст и у 2022. години. Укупан обим 

спољнотрговинске робне размене у првих девет месеци 2022. године износио је 47,9 млрд 

евра, и био је за 32,9% већи у односу на исти период у 2021. години. Томе је допринело 

више фактора, како на извозној, тако и на увозној страни.  

Висок раст извоза резултат је раста екстерне тражње услед опоравка привреда 

главних спољнотрговинских партнера након примене рестриктивних мера у борби против 

пандемије, активирања нових извозно оријентисаних капацитета услед високог прилива 

СДИ из претходног периода, као и наставка тренда раста извозних цена. Током првих девет 

месеци 2022. године, извезено је робе у укупној вредности од 20,0 млрд евра, што 

представља повећање у односу на исти период прошлe годинe од 27,7%. Извоз 

прерађивачке индустрије, која је и главни генератор раста укупног извоза, већи је за чак 3,4 

млрд евра или 24,8% у односу на исти период 2021. године, при чему је у оквиру овог 

сектора повећање остварено у свих 23 области. Већем извозу прерађивачке индустрије 

највише је допринео раст извоза у прехрамбеној, електронској и хемијској индустрији. 

Поред прерађивачке индустрије, значајан допринос расту извоза долази и од експлоатације 

руда метала. Пољопривреда је, са друге стране, и поред раста цена житарица и примарних 

пољопривредних производа, забележила пад извоза од 4,5%, услед слабије пољопривредне 

сезоне током претходне и текуће године.  

Поред раста економске активности и повећаног увоза репродукционих добара за 

потребе привреде, већи увоз током 2022. године пре свега је последица снажног раста увоза 

енергената. Повећан увоз гаса због растућих потреба привреде, као и за попуњавање 

подземног складишта Банатски Двор ради формирања стратешких резерви енергената, као и 

већи увоз нафте, електричне енергије и угља праћен значајним растом њихових цена довео 

је до снажног раста укупног увоза. У периоду јануар-септембар 2022. године, увоз робе 

износио је 27,9 млрд евра, што је раст од 36,8% у односу на исти период претходне године. 

Близу 70% раста увоза опредељено је вишим увозом репроматеријала, што је раст од 46,3% 

мг. (прираст од 5,2 млрд евра), док је увоз потрошне робе и опреме повећан 20,4% и 18,2% 

мг, респективно. На раст дефицита у спољнотрговинској робној размени у 2022. години 
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неповољно je утицало и погоршање односа размене, тј. снажни раст увозних цена. Оваква 

кретања у спољнотрговинској размени резултирала су растом спољнотрговинског дефицита 

током првих девет месеци 2022. године за 3,2 милијарди евра, уз пад покривености увоза 

извозом ‒ са 76,6% у претходној на 71,5% у текућој години. 

Платнобилансна кретања током 2022. године карактерисало је продубљивање 

дефицита текућег рачуна платног биланса са 4,3% у 2021. години на процењених 9,0% БДП 

на крају 2022. године, тј. на 5,4 млрд евра. Дефицит текућег рачуна у првих осам месеци 

износио је 2,8 млрд евра. Расту дефицита текућег рачуна у највећој мери допринео је раст 

дефицита у размени робе са иностранством, првенствено услед раста домаће тражње и 

повећаног увоза енергената по значајно вишим ценама. Робни дефицит је повећан за 2,4 

млрд евра, док је на рачуну услуга забележен суфицит који је био виши за 27,7% и износио 

је 1,1 млрд евра. Позитиван нето извоз услуга у првих осам месеци у највећој мери резултат 

је већег извоза ИКТ услуга  који је  повећан је за 49,5% међугодишње и износио је 1,2 млрд 

евра, као и извоза осталих пословних услуга који је био виши за 81,8% и износио је 605,8 

милиона евра. Дефицит примарног дохотка повећан је за 488,9 мил. евра, односно за 42,6%, 

док је суфицит секундарног дохотка био међугодишње виши за 37,4% и износио је 3,7 млрд 

евра, првенствено услед повећаног прилива дознака из иностранства (раст од 60,7%). Нето 

прилив СДИ у првих осам месеци 2022. године износио је 2,5 млрд евра, док је укупан 

прилив по основу СДИ износио 2,7 млрд евра, што је приближно нивоу оствареном у 

претходној години. забележен је нето прилив портфолио инвестиција у износу од 140,1 мил. 

евра. Очекује се да ће укупан дефицит текућег рачуна у 2022. години износити 5,4 млрд 

евра, односно 9,0% БДП. 

Тренд позитивних кретања на тржишту рада настављен је и током 2022. године и 

одражава се, пре свега, кроз повећање запослености и реалних зарада, али под утицајем 

геополитичких тензија ипак нешто спорије него у претходном периоду. Према подацима 

Анкете о радној снази за други квартал 2022. године, у односу на други квартал 2021. 

године, настављају се позитивна кретања на тржишту рада. Стопа запослености је повећана 

за 2,6 п.п. и износила је 50,9%, док је стопа незапослености смањена за 2,2 п.п. и износила је 

8,9%. У овом периоду дошло је до пораста броја запослених за 122,4 хиљада лица, од чега је 

број формално запослених био већи за 74,9 хиљада, а неформалних за 47,5 хиљада. Према 

подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања у периоду јануар-

септембар 2022. године број запослених био је већи за 1,6% мг, вођен растом запослености у 

приватном сектору од 30,2 хиљада лица, односно за 1,9%, док је у јавном сектору раст 

износио 0,9%. Истовремено, најснажнији секторски допринос расту запослености долази од 

ИКТ, административно услужних делатности и научно-техничких делатности. 

Настављен је тренд раста реалних зарада, али услед нешто више инфлације 

успоренијe у поређењу са претходним периодом. У периоду јануар–август просечна нето 

зарада износила је 73.265 динара, што је реално повећање од 3,0% мг. Раст зарада био је у 

потпуности опредељен растом зарада у приватном сектору, који је у истом периоду износио 

5,4%, реално, док је у јавном сектору забележено реално смањење од 2,6%. На општи раст 

зарада утицај је имало и повећање минималне цене рада за 9,4% на 201,22 динара по радном 

часу од 2022. године. Посматрано по делатностима, најзначајнији раст зарада био је у ИКТ, 

трговини и научно-техничким делатностима. 

Међугодишња инфлација у Србији, као и у већини других земаља, наставила је да се 

креће узлазном путањом и почетком ове године. На овакво кретање инфлације утицала је, 

пре свега, тзв. увезена инфлација, тј. фактори екстерног карактера на које НБС нема 

директан утицај, као што су пораст светских цена нафте и примарних пољопривредних 

производа и застоји у глобалним ланцима снабдевања. Тако у септембру 2022. године раст 

потрошачких цена је био изнад горње границе дозвољеног одступања од циљане инфлације, 

па је на међугодишњем нивоу износио 14,0%. У овом периоду око три петине инфлације 

било је опредељено повећањем цена хране и безалкохолних пића, нафтних деривата и воћа 
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и поврћа. Истовремено базна инфлација је била знатно нижа и износила је 8,6%, на шта је 

значајно утицала очувана стабилност девизног курса, као и инфлациона очекивања 

финансијског сектора у границама циља. Узимајући у обзир динамику из првих девет 

месеци и изгледе до краја године, очекује се да ће просечна стопа инфлације у 2022. години 

износити 11,6%. 

2. Макроекономске процене за 2023. годину 

Међународно окружење 

Након пандемије, глобална економија наставља да се суочава са оштрим изазовима 

насталим под утицајем конфликта у Украјини, растућих трошкова живота узрокованих 

постојанијим и све јачим инфлаторним притисцима, као и услед успоравања економског 

раста у Кини. Према октобарским пројекцијама Међународног монетарног фонда (у даљем 

тексту: ММФ), глобални раст ће у 2022. години износити 3,2% што је за 0,4 п.п. мање у 

односу на априлску пројекцију, док је за 2023. годину раст привреде ревидиран наниже за 

0,9 п.п. и износиће 2,7%. Значајан број земаља, које чине више од трећине светског БДП, 

суочавају се са „техничком рецесијом” ове или следеће године. Главни разлози за ревизију 

пројектоване путање економског опоравка јесу војни конфликт у Украјини и ефекти 

преливања кризе на друге земље. Постојани и растући инфлаторни притисци покренули су 

брзо и синхронизовано пооштравање монетарне политике, уз снажну апрецијацију 

америчког долара у односу на већину других валута. Пооштрени глобални монетарни и 

финансијски услови ће утицати на економску активност, те ће смањујући тражњу помоћи да 

се инфлација постепено доведе под контролу. Конфликт је такође подигао цене хране на 

светским тржиштима, упркос недавном споразуму о извозу жита у Црном мору, узрокујући 

озбиљне тешкоће за домаћинства са ниским приходима широм света, а посебно у 

неразвијеним земљама. 

Према октобарским проценама ММФ, раст групе развијених земаља за 2022. и 2023. 

годину ревидиран је наниже на 2,4% и 1,1%, респективно. Пад реалног расположивог 

дохотка у САД наставља да утиче на нижу тражњу потрошача, док раст каматних стопа 

додатно ограничава потрошњу, нарочито у сектору некретнина. Иако је у 2022. години 

успоравање раста у еврозони мање изражено него у САД, због добрих резултата током прве 

половине године, у 2023. години очекује се значајано смањење раста, на 0,5%. Такође, међу 

самим земљама чланицама постоје изражене разлике у економској активности, а предвиђено 

успоравање ће посебно оштро погодити Немачку и Италију, које ће забележити пад од 0,3% 

и 0,2%, респективно. За разлику од све већег успоравања у развијеним економијама, очекује 

се да ће раст земаља у успону износити 3,7% у 2022. и да ће остати стабилан током 2023. 

године. Пад руске привреде је мање оштар од раније предвиђеног, услед преусмеравања 

извоза нафте на азијска тржишта и јачања домаће тражње која је подржана фискалном и 

монетарном политиком, као и враћања поверења у финансијски систем. Појава нових 

жаришта вируса и закључавање главних економских центара, као и криза тржишта 

некретнина, утицали су да Кина забележи најнижи раст у последње четири деценије (са 

изузетком у 2020. години због иницијалног шока изазваног пандемијом), док се за 2023. 

годину очекује убрзање раста. 

Табела 1. Међународно окружење – макроекономски показатељи 
 2021 2022 2023 2024 2025 

Реални раст БДП1, %      

Свет укупно 6,0 3,2 2,7 3,2 3,4 

Развијене економије 5,2 2,4 1,1 1,6 1,9 

САД 5,7 1,6 1,0 1,2 1,8 

Еврозона 5,2 3,1 0,5 1,8 1,9 

Земље у успону 6,6 3,7 3,7 4,3 4,3 

Кина 8,1 3,2 4,4 4,5 4,6 

Русија  4,7 -3,4 -2,3 1,5 1,0 

Раст светске трговине, % 10,1 4,3 2,5 3,7 3,7 
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Стопа незапослености, %      

Еврозона 7,7 6,8 7,0 6,9 6,8 

САД 5,4 3,7 4,6 5,4 5,4 

Потрошачке цене, просек периода, %      

Еврозона 2,6 8,3 5,7 2,7 2,2 

Развијене економије 3,1 7,2 4,4 2,4 2,0 

Земље у успону 5,9 9,9 8,1 5,3 4,6 

      

Девизни курс, евро/долар, крај периода 1,2 1,1 1,0 - - 

Цене житарица, у доларима, годишње промене2 40,7 22,8 -6,4 -2,9 -5,4 

Цене метала, у доларима, годишње промене3 46,7 -5,5 -12,0 -0,2 -0,1 

Цена руде гвожђа, у доларима4 158,2 121,0 101,5 101,5 101,5 

Цене нафте, у доларима, годишње промене, % 65,9 41,4 -12,9 -6,2 -4,9 
Извор: ММФ, World Economic Outlook, октобар 2022. 
1 Светски БДП израчунат је према паритету куповне моћи. 
2 Цена житарица добијена као пондерисани просек цена пшенице, кукуруза, соје, пиринча и јечма. 
3 Цена метала добијена као пондерисани просек цена бакра, алуминијума, руде гвожђа, калаја, никла, цинка, олова и уранијума. 
4 Цена руде гвожђа (садржај гвожђа од 62%) за увоз у Кини, лука Тиан Јан, у доларима по метричкој тони. 

Пројектује се да ће цене основних метала забележити пад од 5,5% у 2022. години, 

док се за наредни период предвиђа даље смањење цена, након чега ће уследити 

стабилизација. После наглог скока цене гвожђа од скоро 50% у 2021. години, очекује се 

смањење од 23,5% у 2022. години, уз даљи пад наредне године и стагнацију у средњем року. 

За цене житарица предвиђа се снажан раст у 2022. години од 22,8%, а потом следи тренд 

опадања. Каматна стопа на тромесечне државне обвезнице у еврозони износиће -0,2% и 

0,8% у 2022. и 2023. години, док ће стопа на тромесечне државне обвезнице у САД 

износити 1,8% и 4,0%, респективно за исти период. 

Према септембарским пројекцијама ЕЦБ, привреда еврозоне ће забележити раст од 

3,1% у 2022. години, док је за 2023. годину предвиђено повећање од 0,9% што је за 1,2 п.п. 

мање него у јунској пројекцији. Слабљење раста широм Европе у 2023. години одражава 

ефекте продубљивања енергетске кризе, пре свега код земаља које су највише изложене 

смањењу испоруке руског гаса. Истовремено, пооштравање монетарне политике ЕЦБ 

подизањем референтне стопе додатно ће утицати на динамику привредног раста. Према 

проценама ЕЦБ приватна потрошња ће ослабити у наредних неколико квартала, али ће 

остати кључни покретач раста у средњем року (3,6% и 0,7% у 2022. и 2023. години, 

респективно), док се за инвестициону активност предвиђа раст од 3,1% и 1,6% за исти 

период. Очекује се да ће отклањање уских грла у снабдевању и депрецијација евра 

подржати извоз ван подручја еврозоне у 2022. години, упркос нешто слабијој спољној 

тражњи, тако да је раст и увоза и извоза у овом периоду ревидиран навише. Међутим, 

успоравање глобалне економије ће негативно утицати на раст трговине у наредној години, 

што је условило ревизију наниже очекиваног раста извоза и увоза у 2023. години. 

Инфлација еврозоне наставља да расте због великих шокова на страни понуде, који 

се преносе на потрошачке цене бржим темпом него раније. Очекује се да ће међугодишња 

стопа инфлације остати изнад 9% до краја 2022. године због изузетно високих цена 

енергената и прехрамбених производа, постојаних инфлаторних притисака, као и несташица 

на страни понуде. Пројектовано смањење инфлације са просечних 8,1% у 2022. на 5,5% у 

2023. и 2,3% у 2024. углавном одражава очекивани пад цена енергије и хране као резултат 

негативних ефеката базе и претпостављеног смањења цена добара. Очекује се да ће базна 

инфлација остати на високим нивоима до средине 2023. године, али да ће након тога опасти 

услед јењавања ефеката поновног отварања привреде, отклањања уских грла у снабдевању и 

попуштању инфлаторних притисака на енергенте. 

 Макроекономски оквир Републике Србије 

Очекивана средњорочна кретања реалног сектора узимају у обзир актуелне 

економске трендове и изгледе за Србију и међународно окружење. Влада ће и у наредном 

периоду водити одговорну и предвидиву фискалну политику, синхронизовану са 

монетарном политиком и фокусирану на минимизирање негативних економских последица 

повећаних геополитичких тензија, али и на лоцирању нових извора раста. Неизвесност 
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присутна код пројекција далеко је већа од уобичајене због природе и обима шокова на 

глобалном нивоу. Канали преко којих они могу потенцијално деловати на домаћу привреду 

су бројни, често ланчано повезани, а сама јачина потенцијалних шокова je таква да у 

великој мери могу утицати на средњорочна кретања. 

За 2023. годину пројектовано је реално повећање БДП од 2,5% чиме је иницијална 

пројекција из Фискалне стратегије  ревидирана наниже за 1,5 п.п. Ова ревизија последица је 

материјализације ризика из међународног окружења изазваних сукобом у Украјини услед 

дуготрајнијих геополитичких напетости, додатних финансијских поремећаја, трајније 

неизвесности и последично значајно смањене спољне тражње, пре свега наших најважнијих 

спољнотрговинских партнера. 

Посматрано по агрегатима употребе раст БДП у 2023. години ће и у ревидираној 

процени у потпуности бити вођен домаћом тражњом, док ће нето извоз имати готово 

неутралан допринос. Очекивано повећање зарада, како у приватном тако и у јавном сектору, 

већа запосленост и стабилан раст пензија, резултираће наставком раста реалне личне 

потрошње који ће износити 2,5%. Динамика инвестиционе активности биће у потпуности 

опредељена приватним инвестицијама и даљим повећањем производних капацитета 

привреде, пре свега у секторима који производе разменљива добра и биће додатно подржана 

наставком радова на реализацији инфраструктурних пројеката у области путне и 

железничке инфраструктуре, као и значајних улагања у енергетику. Благи негативан 

допринос расту БДП у 2023. години од 0,3 п.п. доћи ће од државне потрошње. Активирање 

нових производних капацитета као резултат ефектуирања страних директних инвестиција из 

претходног периода, резултираће реалним растом извозне активности од 4,9% упркос 

смањеној спољној тражњи. С друге стране, умерено повећање приватне потрошње као и 

инвестиција имаће за последицу и раст увоза који би требао да износи 4,0%    

Посматрано са производне стране, повећање креиране БДВ очекује се код свих 

привредних сектора, као и у претходној пројекцији, али споријим темпом, осим код 

пољопривреде услед изузетно ниске базе у 2022. години. Услужни сектор ће у 2023. години 

имати улогу доминантног носиоца раста економске активности. Раст би требало да буде 

диверсификован и остварен у већини услужних делатности, а посебно снажан у ИКТ 

сектору, трговини и саобраћају, као и туризму и угоститељству. Упркос слабијој спољној 

тражњи од претходно очекиване, укупна индустрија ће наставити са растом и током 2023. 

године и забележити повећање од 1,1%, пре свега услед активирања нових производних 

капацитета, али и очекиваног опоравка производње електричне енергије. Процењује се да ће 

раст забележити и грађевинарство као резултат очекиваног раста приватних инвестиција и 

улагања у инфраструктурне пројекте, а делом и због ниже базе у 2022. години За сектор 

пољопривреде, услед изузетно лоших временских прилика у 2022. години и ниске базе, а 

под претпоставком просечних агрометеоролошких услова уз задржавање тренда повећања 

продуктивности, пројектован је раст од 6,9% у 2023. години. 

Наставиће се са политикама које имају за циљ смањивање броја запослених у сивој 

зони и њихово превођење у контингент формално запослених, чиме би њихови услови рада 

били побољшани, а позитиван ефекат би се одразио и на приходе буџета. Очекује се даље 

смањивање стопе незапослености, као и наставак раста реалних зарада, али, под утицајем 

споријег раста БДП од претходно пројектованог, по успоренијој динамици. Ради економске 

одрживости, раст зарада треба да буде заснован на расту продуктивности. Раст зарада у 

наредном периоду биће подржан усвојеном Одлуком Владе о повећању минималне цене 

рада у 2023. години за 14,3%, као и најављеним повећањем зарада у јавном сектору од 

12,5%.  

У 2023. години пројектује се благо смањење дефицита текућег рачуна платног 

биланса на 8,5% са овогодишњих 9,0%, пре свега као резултат  побољшаних односа размене 

услед споријег раста увозних од извозних цена. Очекује се стабилан прилив страних 
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директних инвестиција које ће бити главни извор финансирања дефицита текућег рачуна и у 

2023. години. 

Кретање инфлације биће и у наредном периоду под негативним утицајем фактора 

екстерног карактера, пре свега, раста светских цена примарних производа, енергената и 

више увозне инфлације, те ће се и у 2023. години кретати изнад горње границе циља. Са 

постепеним ишчезавањем дејства наведених фактора предвиђа се враћање инфлације у 

оквире циљаних вредности у првој половини 2024. године. На смиривање инфлације 

деловаће и ефекти досадашњег заоштравања монетарних услова, али и ефекти економских 

мера Владе усмерених на ограничавање  цене основних животних намирница и енергената 

на домаћем тржишту. 

 

Основне макроекономске претпоставке 

  2022 2023 

Стопа реалног раста БДП,% 2,5 2,5 

БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) 7.082,5 8.025,1 

Извори раста: процентне промене у сталним ценама     

Лична потрошња 3,9 2,5 

Државна потрошња 0,4 -2,0 

Инвестиције у основна средства 0,0 2,4 

Извоз роба и услуга 12,3 4,9 

Увоз роба и услуга 12,8 4,0 

Допринос расту БДП, процентни поени     

Домаћа тражња 4,2 2,4 

Лична потрошња 2,7 1,8 

Државна потрошња 0,1 -0,3 

Инвестиције у основна средства 0,0 0,6 

Нето извоз -1,7 0,1 

Промене у залихама 1,5 0,3 

Кретање цена, %     

Потрошачке цене (годишњи просек) 11,6 11,1 

Дефлатор БДП 10,2 10,6 

Кретања у спољном сектору (% БДП)     

Спољнотрговински биланс роба и услуга -12,2 -10,9 

Салдо текућег рачуна  -9,0 -8,5 

Јавне финансије (% БДП)     

Фискални резултат опште државе -3,8 -3,3 

Јавни дуг опште државе  56,9 56,1 

 

3. Образложење прихода и примања буџета 

Приходи и примања буџета за 2023. годину утврђена су у следећим износима: 

Приходи и примања буџета Републике Србије за 2023. годину  

ОПИС  Eк о н о мс к a 
к л а с и фи к а ц

и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

УК УПНИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА   1.843.364.249.000 
1. По р е с к и  п р и х о д и  71 1.592.800.000.000 
 1.1. По р е з  н а  д о х о д а к  г р а ђ а н а  7111 107.800.000.000 
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ОПИС  Eк о н о мс к a 
к л а с и фи к а ц

и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

 1.2. По р е з  н а  д о б и т  п р а в н и х  
л и ц а  

7112 188.400.000.000 

 1.3. По р е з  н а  д о д а т у  в р е д н о с т  7141 865.000.000.000 
      - По р е з  н а  д о д а т у  в р е д н о с т  
у  з е мљи  

 77.200.000.000 

      - По р е з  н а  д о д а т у  в р е д н о с т  
и з  у в о з а  

 787.800.000.000 

 1.4. Ак ц и з е  717 332.100.000.000 
     - Ак ц и з е  н а  д е р и в а т е  н а фт е   169.000.000.000 
     - Ак ц и з е  н а  д у в а н с к е  
п р е р а ђ е в и н е  

 121.500.000.000 

     - Ос т а л е  а к ц и з е   41.600.000.000 
1.5. Ца р и н е  715 86.000.000.000 
1.6. Ос т а л и  п о р е с к и  п р и х о д и  7145 13.500.000.000 
2. Не п о р е с к и  п р и х о д и  и  
п р и ма ња  о д  п р о д а ј е  
н е фи н а н с и ј с к е  и мо в и н е  

 200.087.380.000 

   Ре д о в н и  н е п о р е с к и  
п р и х о д и  

 131.623.131.000 

- Пр и х о д и  о д  и мо в и н е  741 24.900.000.000 
- Т а к с е  742 21.900.000.000 
- Пр и х о д и  о д  п р о д а ј е  

д о б а р а  и  у с л у г а  
742 33.600.000.000 

- Но в ч а н е  к а з н е  743 10.700.000.000 
- Oс т а л и  р е д о в н и  

н е п о р е с к и  п р и х о д и  
714,745,73 33.523.131.000 

- Пр и ма ња  о д  п р о д а ј е  
н е фи н а н с и ј с к е  и мо в и н е  

8 7.000.000.000 

   Ва н р е д н и  н е п о р е с к и  
п р и х о д и  

 26.000.000.000 

- До б и т  ј а в н и х  а г е н ц и ј а  741 2.500.000.000 
- Де о  д о б и т и  ј а в н и х  

п р е д у з е ћ а  и  д и в и д е н д е  
б у џ е т а  

741, 745 11.000.000.000 

- Ос т а л и  в а н р е д н и  п р и х о д и  74, 77, 78 12.500.000.000 
   Ос т а л и  н е п о р е с к и  п р и х о д и  

и н д и р е к т н и х  к о р и с н и к а  
 42.464.249.000 

- Т р а н с фе р и  и з ме ђ у  
б у џ е т с к и х  к о р и с н и к а  н а  
р а з л и ч и т о м  н и в о у  в л а с т и  

733 21.643.223.000 

- Пр и х о д и  о д  п р о д а ј е  
д о б а р а  и  у с л у г а  

742 20.821.026.000 

3. До н а ц и ј е  731,732,744 50.476.869.000 
 

Буџетом Републике Србије за 2023. годину, планирају се укупни приходи и 

примања у износу од 1.843,4 млрд динара, што представља повећање од 7,8% у односу 

на износ предвиђен ребалансом буџета за 2022. годину. У структури укупних прихода 

порески приходи износе 1.592,8 млрд динара или 86,4% док непорески приходи износе 
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200,1 млрд динара или 10,9% укупних прихода буџета Републике Србије. Остатак чине 

донације у износу од 50,5 млрд динара што чини 2,7% укупних прихода. У односу на 

процењени износ прихода за 2022. годину, укупни приходи буџета у 2023. години већи су за 

133,8 млрд динара, при чему су порески приходи повећани за 102,2 млрд динара или за 

6,9%, док су непорески минимално промењени. У оквиру пореских прихода, све категорије, 

осим прихода од акциза бележе умерен раст, при чему се нешто бржи раст предвиђа код 

пореза на додату вредност. Непорески приходи су умањени за део једнократних прихода 

остварених током 2022. години. Планирани приходи од донација бележе значајан раст 

првенствено због предвиђених средстава помоћи од стране ЕУ у борби против енергетске 

кризе. 

Пројекцији прихода за наредну годину приступило се опрезно, имајући у виду 

растућу неизвесност. Оружани конфликт у Украјини, довео је, поред осталог, до 

повећања неизвесности у пословању, као и до прекида традиционалних економских 

токова, нарочито на пољу снабдевања енергентима. Тренд повећања цена природног 

гаса, електричне енергије и нафте присутан је већ у другој половини 2021. године, али је 

током 2022. године значајно ескалирао. Повећању неизвесности доприноси и нередовност у 

снабдевању енергентима што је додатно утицало на цене. Долази до општег повећања цена 

на међународном нивоу, при чему су се монетарне власти одлучиле на заоштравање 

политике и подизање општих каматних стопа. У перспективи то ће утицати на неповољније 

изгледе раста привредне активности на глобалном нивоу.  

Буџетски приходи у 2023. години планирани су на основу пројекције кретања 

најважнијих макроекономских параметара: БДП и његових компоненти, инфлације, 

девизног курса, кретања спољнотрговинске размене, процене кретања запослености и 

зарада у 2023. години, процењених ефеката измена у пореској политици и других 

структурних мера. Макроекономским оквиром за 2023. годину предвиђен је исти реални 

раст економске активности као и у 2022. години, уз постепено смиривање стопе инфлације, 

што ће позитивно деловати на кретање реалног нивоа потрошње. Околности које су 

наступиле током 2022. године, првенствено енергетска криза, захтевале су мере у правцу 

заштите стандарда становништва и обезбеђивања енергетске сигурности. У циљу одржања 

стандарда и куповне моћи становништва усвојене су или ће до краја године бити донете 

следеће мере: подизање минималне зараде у 2023. години за 14,3%, повећање зарада у 

јавном сектору 12,5% и наставак пореског растерећења зарада, при чему ће оптерећење 

просечне нето зараде у 2023. години опасти на 60%. Усвојиће се измене у начину 

усклађивања пензија, што ће уз ванредно повећање крајем 2022. године, довести до 

повећања примања пензионера током 2023. године као и у наредном периоду. Мере 

популационе политике донете током 2022. године су структурног карактера и утицаће 

позитивно на ниво расположивог дохотка породица са децом. Све ове мере ће деловати и на 

кретање личне потрошње и пореза који се прикупљају по том основу. Очекује се 

истовремени позитиван утицај и на кретање прихода од опорезивања рада и поред 

наведеног смањења пореског оптерећења, а услед дејства предложених мера на кретање 

запослености и зарада у приватном сектору. Како би се ограничио негативан утицај цена 

нафте на међународном тржишту на цене деривата, и током 2023. године биће настављено 

са мером умањења висине акциза на деривате нафте.  

Буџет за 2023. годину предвиђа мере фискалне политике у циљу даљег смањења 

пореског оптерећења зарада. Планирано је повећање неопорезивог дела бруто зараде са 

19.300 на 21.712 динара, уз истовремено смањење стопе доприноса ПИО на терет 

послодавца за 1 п.п. Губитак прихода опште државе по овом основу у 2023. години 

процењује се на око 41 млрд динара, при чему је директан губитак буџета Републике 

процењен на 1,8 млрд динара, губитак локалног нивоа власти на 5,5 млрд, а остатак од 33,8 

млрд се односи на приходе фондова обавезног социјалног осигурања. Директан утицај на 

приходе буџета Републике није значајан, али се преко расходне стране, путем трансфера 
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другим нивоима власти и ООСО одражава на буџетски резултат. Ове мере смањују пореско 

оптерећење просечне нето зараде за око 1,8 процентних поена.  

Приходи и примања буџета у 2022. и 2023. години (у млрд динара) 

 Приходи буџета 
Ребаланс 

2022 
Буџет 2023 

Индекс 

2023/2023 

Структура 

прихода 

2022, у % 

Структура 

прихода 

2023, у % 

Укупно 1.709,5 1.843,2 107,8 100,0 100,0 

 Порески приходи 1.490,6 1.592,8 106,9 87,2 86,4 

  Порез на доходак грађана 98,3 107,8 109,7 5,8 5,8 

  Порез на добит правних лица 186,0 188,4 101,3 10,9 10,2 

  Порез на додату вредност 777,0 865,0 111,3 45,5 46,9 

  Акцизе 336,8 332,1 98,6 19,7 18,0 

     - Акцизе на деривате нафте 177,3 169,0 95,3 10,4 9,2 

     - Акцизе на дуванске прерађевине 119,5 121,5 101,7 7,0 6,6 

     - Остале акцизе 40,0 41,6 104,0 2,3 2,3 

  Царине 79,5 86,0 108,2 4,7 4,7 

  Остали порески приходи 13,0 13,5 103,8 0,8 0,7 

 Непорески приходи 199,7 200,1 100,2 11,7 10,9 

 Донације 19,2 50,5 261,5 1,1 2,7 

 

Порез на доходак пројектован је у износу од 107,8 млрд динара и већи је 9,7% у 

односу на процењени износ у 2022. години. Учешће пореза на доходак у 2023. години 

износи 5,8% у укупним буџетским приходима и непромењено је у односу на претходну 

годину. Процена наплате овог пореског облика узима у обзир значајно повећање у висини 

минималне зараде, планирано повећање зарада у јавном сектору, одржавање позитивних 

трендова на тржишту рада у оквиру приватног сектора и повећање неопорезивог дела 

зараде. Наплата одложених пореских обавеза из 2020. године завршава се у јануару 2023. 

године. Услед завршетка наплате ових обавеза, као и због нешто значајнијег повећања 

неопорезивог цензуса, стопа раста пореза на зараде у наредној години биће нижа него 

планиран раст масе зарада. Порез на зараде, као највећи део прихода од пореза на доходак, 

пројектован је у износу од 58,9 млрд динара. Други део укупних пореза на доходак чине 

остали облици као што су порез на дивиденде, порез на приходе од камата, годишњи порез 

на доходак, а од 2014. године и порез на приходе од закупа непокретности. Приходи од 

дивиденди и осталих облика пореза на доходак генерално прате кретање опште економске 

активности и зарада из претходне године, али су и под значајним утицајем пословних 

одлука компанија у вези политике дивиденди и инвестиција. Ова група прихода 

пројектована је у укупном износу од 48,8 млрд динара. 

 Порез на добит правних лица пројектован је у износу од 188,4 млрд динара и 

повећан је за 2,4 млрд у односу на 2022. годину. У укупним приходима буџета овај порески 

облик чини 10,2%. Подаци о профитабилности нису познати у тренутку израде буџета па се 

пројекцији овог прихода приступа опрезно. Изузетно висока наплата овог пореза на добит у 

2022. години, довела је до повећања његовог учешћа у БДП изнад просечних вредности 

забележених у претходном периоду. Водећи се принципом опрезности, у наредној години 

предвиђено је враћање учешћа овог пореског облика у БДП, на стандардни ниво.  

Порез на додату вредност пројектован је у висини од 865 млрд динара што 

представља номинално повећање од 11,3% у односу на износ предвиђен у 2022. години. 

Учешће ПДВ у структури укупних прихода, у 2023. години, расте и износи 46,9%. Укупна 

домаћа компонента ПДВ процењена је у износу 77,2 млрд динара, док је ПДВ из увоза 
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пројектован у износу од 787,8 млрд динара. Структура ПДВ не представља и структуру 

промета, јер се ПДВ повраћаји исплаћују са позиције домаћег ПДВ. 

 Главна детерминанта кретања ПДВ је домаћа тражња вођена расположивим 

дохотком становништва. Расположиви доходак зависи од кретања зарада, пензија, социјалне 

помоћи и осталих облика доходака, укључујући и дознаке, као и од нивоа кредитне 

активности банака ка становништву. Напред наведене мере, усмерене на очување стандарда 

и куповне моћи становништва (раст минималне зараде, измена у начину усклађивања 

пензија), уз претпостављено кретање зарада у приватном сектору, опредељујуће ће деловати 

на ниво расположивог дохотка у 2023. години. Пројектовани раст ПДВ је нешто нижи од 

процењеног раста масе доходака, услед неизвесности која ће бити присутна у привреди 

током 2023. године. Током 2021, а посебно током 2022. године наплата пореза на додату 

вредност већа је у односу на претходни период, достижући нестандардно високе вредности 

учешћа овог пореског облика у БДП. За 2023. годину планиран је раст ПДВ нешто нижи од 

номиналног раста БПД, те се учешће у БДП постепено смањује.   

Резултати ефикасније наплате и контроле пореских обвезника су присутни већ дужи 

период и очекује се да ће ти резултати бити очувани, с тим што ефекти борбе против сиве 

економије нису експлицитно укључени у пројекцију ПДВ. Ризици за остварење пројекције 

ПДВ у 2023. години се односе на пре свега на раст привреде, кретање зарада и запослености 

у приватном сектору, као и на степен сиве економије, односно ефикасност у њеном даљем 

смањењу.  

Приходи од акциза пројектовани су укупном износу од 332,1 млрд динара. Акцизе 

на нафтне деривате планирају се у износу од 169 млрд динара, акцизе на дуванске 

производе 121,5 млрд динара, док су остале акцизе планиране у износу од 41,6 млрд динара. 

Учешће акциза у укупним приходима износи 18%. Приходи од акциза су једини порески 

облик код кога је пројектован пад у односу на 2022. годину, за 1,4%, услед  наставка 

акцизне политике из 2022. године. У наредној години није предвиђена индексација тренутно 

важећих износа акциза, уз наставак примене мере додатног смањења акциза на нафтне 

деривате.  

Приходи од акцизе на нафтне деривате у 2023. пројектовани су на нивоу који је 

нижи него процењени износ прихода у претходној години. Током 2022. године је коришћена 

законска могућност привременог смањења ових акциза, у распону од 10% до 20%, у циљу 

ограничења раста цена деривата на домаћем тржишту, услед раста цена нафте на светском 

тржишту. Тржиште деривата се у највећој мери опоравило, чему је допринео и раст 

транзитног саобраћаја. Приликом пројекције за 2023. годину претпостављен је скоро 

непромењен ниво потрошње, уз истовремени наставак примене мере смањења висине 

акциза у висини од 10% од последњих објављених износа. 

Код акциза на дуванске прерађевине законски је одређена динамика подизања 

специфичних стопа. Предвиђено је да се и у наредном периоду акцизе на дуванске 

производе усклађују у динамици која је била присутна до сада. За 2023. годину приходи од 

акциза на дуван пројектовани су у складу са предвиђеним планом усклађивања акцизног 

оптерећења, уз очекиван пад потрошње дуванских производа од око 3%. Током 2022. године 

забележен је неочекивани раст потрошње дуванских производа, јер се пошло од 

претпоставке да се у претходној години тржиште стабилизовало на нивоу пре пандемије. 

Накнадном анализом података о тржишту дуванских производа, дошло се до закључка да 

достизање тог нивоа промета још увек није остварено у 2021. години, и да се процес 

опоравка тржишта пренео у 2022. годину, што се одразило и на кретање прихода од акциза 

на дуван. 

Приходи од акциза на алкохолна пића, кафу и електричну енергију (остале 

акцизе) су пројектовани у складу са актуелном структуром и нивоом потрошње ових 

производа. Тренутни номинални износи акциза задржани су у 2023. години. Током 2015. 
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године уведена је ад валорем акциза од 7,5% на вредносно изражену потрошњу електричне 

енергије. Током 2022. године дошло је до раста потрошње електричне енергије у сектору 

комерцијалног снабдевања, као и до повећања цена са ефектима у последњем кварталу. 

Приходи од акциза на алкохол и кафу су укупном износу умањени у односу на 2022. годину 

услед изостанка индексације износа акциза, као и уплате једнократних заосталих обавеза по 

основу акциза на алкохол, наплаћеним из стечајног поступка у 2022. години.  

Приходи од царина у 2023. години пројектовани су у износу од 86 млрд што 

представља раст од 8,2% у односу на 2022. годину, што је нешто ниже него пројектовани 

раст увозног ПДВ. Главне детерминанте за пројекцију прихода од царина су кретање увоза, 

промене у структури увоза и девизни курс. Током 2020. а посебно 2021. године дошло је до 

одређених промена у структури увоза које су се одразиле и на увозне дажбине. Повећан је 

увоз медицинске опреме и лекова, а смањен је увоз нафте и осталих потрошних добара, што 

је довело до промене у, до тада, стабилном, односу царинских дажбина и увозног ПДВ. 

Међутим, у 2022. години долази до супротних кретања у структури увоза, па се стога однос 

прихода од царина и увозног ПДВ враћа на раније вредности, које су задржане и приликом 

пројекције за наредну годину.   

Остали порески приходи у 2023. години пројектовани су у износу 13,5 млрд динара 

што је више за 0,5 млрд динара у односу на претходну годину. Ову групу чине порези на 

употребу, држање и ношење добара и чине 0,7% укупних прихода. Ниво ових прихода је 

релативно стабилан и реакције на кретање економске активности код њих нису у већој мери 

изражене, осим привременог пада наплате током трајања ванредног стања 2020. године. У 

републичком буџету највећи део овог прихода чини порез на регистрацију возила.  

Непорески приходи процењени су у износу од 200,1 млрд динара, укључујући и 

сопствене приходе индиректних буџетских корисника, што представља повећање од 0,4% у 

односу на процењени износ за 2022. годину. Учешће ове категорије у укупним приходима, у 

2023. години, опада и износи 10,9%. Непорески приходи су хетерогена категорија са 

различитим кретањима по појединим облицима. Поједини непорески приходи индексирају 

се са оствареном инфлацијом у претходној години, остали прате промену у вредности 

основе на које се примењују и услед тога се коригују пројектованом инфлацијом, док део 

чине једнократне уплате у буџет (ванредни непорески приходи), итд. Редовни непорески 

приходи су различите таксе, накнаде, казне, приходи органа и организација и сви остали 

приходи који се остварују устаљеном динамиком током године, у приближно сличним 

износима на месечном нивоу уз одређене сезонске варијације. Ванредне непореске приходе 

чине уплате добити јавних предузећа и агенција, дивиденде буџета, приходи по основу 

наплаћених потраживања Агенције за осигурање депозита, емисионе премије, итд.  

Редовни непорески приходи у 2023. години, према пројекцији износе 131,6 млрд 

динара укључујући и категорију капиталних прихода. При пројекцији за 2023. годину 

поједине категорије ових прихода индексиране су инфлацијом. Од 2015. године у оквиру 

ове групе непореских прихода налази се накнада за обавезне резерве нафте, која се плаћа по 

литру нафтних деривата, а усклађује се по истом принципу као и висина акцизе на нафтне 

деривате.  

Ванредни непорески приходи у 2023. години мањи су у односу на очекивани износ у 

2022. години. При процени ових прихода (дивиденде и уплата добити јавних предузећа и 

агенција) полази се од њиховог структурног нивоа. У 2023. години предвиђено је 26 млрд 

динара ванредних непореских прихода, од чега 11 млрд динара по основу добити и 

дивиденди. Овај принцип не прејудицира да до већих уплата по том основу неће доћи, нити 

ограничава могуће уплате од стране субјеката који ту обавезу имају. 

Процењени износ сопствених прихода индиректних буџетских корисника износи 

42,5 млрд динара. 
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 Очекивани приход по основу донација износи 50,5 млрд динара и у односу на 

процењен износ за 2022. годину је знатно увећан. Највећи део повећања износа донација 

односи се на помоћ од стране ЕУ у борби против енергетске кризе. Учешће овог облика 

прихода у укупним приходима буџета за 2023. годину износи 2,7%. 

 

 

 
 

 

Фискални резултати на нивоу опште државе у 2023. години 

 

Пројектовани дефицит опште државе у 2023. години износи 3,3% БДП, док се 

јавни дуг на нивоу опште државе смањује и до краја године задржава на нивоу од 
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56,1% БДП. Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште 

државе на ниво од 1.4% БДП у 2025. године и пад учешћа јавног дуга на 54% БДП. 

Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2022. до 2025. године заснивају се на 

пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској 

политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним 

и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа. 

Планирање економске и, посебно, фискалне политике, у наредном периоду, 

првенствено ће зависити од процене ефеката украјинске кризе на међународно 

окружење и домаће прилике. Опредељење је да се и поред неповољне ситуације иде на 

уравнотежење и стабилизацију јавних финансија, како би се смањило учешће јавног дуга у 

БДП и створиле основе за стабилан привредни раст. Паралелно са тим потребно је 

обезбедити простор за правовремену реакцију фискалне политике на економске шокове. 

Евентуална фискална интервенција државе у циљу минимизирања ефеката кризе свакако ће 

бити комбинована са настојањима да се не зауставе развојни програми и инфраструктурни 

пројекти финансирани из буџета. Средњорочни фискални оквир предвиђа умерено 

напуштање експанзивне фискалне политике која је била присутна током пандемије. 

Стабилности јавних финансија и одрживом фискалном оквиру допринеће предвиђене 

измене Закона о буџетском систему, којима ће, између осталог, бити редизајниран скуп 

фискалних правила, општих и посебних, те дефинисане посебне мере и консеквенце у 

случају њиховог непоштовања. Посебан акценат ће бити стављен на измену општих правила 

која се односе на јавни дуг и дефицит опште државе, те посебних правила везаних за 

одрживи ниво расхода за плате и пензије. 

4. Образложење расхода и издатака буџета 

 Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од 

надлежности корисника према Закону о изменама и допунама Закона о министарствима 

(„Службени гласник РС”, број 116/22), као и њихове организационе, функционалне и 

програмске структуре.  

 Расходи и издаци приказани по бруто принципу обухватају поред расхода и издатака 

који се финансирају из општих прихода и примања буџета и оне расходе и издатке које 

корисници буџетских средстава финансирају из донација, домаћих и међународних кредита, 

као и прихода које корисници остваре продајом добара и услуга у складу са Законом о 

буџетском систему и других извора финансирања. 

 У буџету Републике Србије за 2023. годину, планирана су средства између осталог и 

за повећање плата и пензија, изградњу највећих инфраструктурних пројеката, ублажавање 

енергетске кризе проузроковане ратом у Украјини и остале расходе и издатке, у складу са 

надлежности буџетских корисника. 

Расходи и издаци буџета Републике Србије за 2023. годину 

ОПИС  

Eк о н о мс к
a 

к л а с и фи к
а ц и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

УК УПНИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ   2.107.364.249.000 

1.Т е к у ћ и  р а с х о д и  4 1.537.460.448.000 

1.1. Ра с х о д и  з а  з а п о с л е н е  41 410.448.632.000 

- Пл а т е , д о д а ц и  и  н а к н а д е  
з а п о с л е н и х  (з а р а д е ) 411 

327.306.326.000 

- Со ц и ј а л н и  д о п р и н о с и  н а  
т е р е т  п о с л о д а в ц а  412 

56.787.026.000 

- Ос т а л и  р а с х о д и  з а  з а п о с л е н е  413 д о  417 26.355.280.000 
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ОПИС  

Eк о н о мс к
a 

к л а с и фи к
а ц и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

1.2. К о р и шћ е ње  у с л у г а  и  р о б а  42 171.409.461.000 

1.3. От п л а т а  к а ма т а  и  п р а т е ћ и  
т р о шк о в и  з а д у жи в а ња  44 

 
143.498.908.000 

- От п л а т а  д о ма ћ и х  к а ма т а  441 55.817.484.000 

- От п л а т а  с т р а н и х  к а ма т а  442 69.132.000.000 

- От п л а т а  к а ма т а  п о  
г а р а н ц и ј а ма  443 

5.200.000.000 

- Пр а т е ћ и  т р о шк о в и  з а д у жи в а ња  444 13.349.424.000 

1.4. Су б в е н ц и ј е  45 192.922.079.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  о б л а с т и  н а у к е  и  
о б р а з о в а ња    

3.311.000.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  о б л а с т и  
е н е р г е т и к е    

34.563.713.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  о б л а с т и  
з а шт и т е  жи в о т н е  с р е д и н е    

4.357.148.000 

- Су б в е н ц и ј е  з а  в а з д у шн и  
с а о б р а ћ а ј    

605.000.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  п р и в р е д и    25.296.499.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  п о љо п р и в р е д и    68.723.093.000 

- Су б в е н ц и ј е  з а  же л е з н и ч к и  
с а о б р а ћ а ј    

25.100.000.000 

- Су б в е н ц и ј е  з а  д р у мс к и  
с а о б р а ћ а ј    

19.713.000.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  о б л а с т и  
т у р и з ма    

1.046.000.000 

- Су б в е н ц и ј е  у  о б л а с т и  
к у л т у р е    

1.800.000.000 

- Ос т а л е  с у б в е н ц и ј е    8.406.626.000 

1.5. До н а ц и ј е  с т р а н и м  в л а д а ма  461 10.000.000 

1.6. До т а ц и ј е  ме ђ у н а р о д н и м  
о р г а н и з а ц и ј а ма  462 

8.523.574.000 

1.7. Т р а н с фе р и  о с т а л и м  н и в о и ма  
в л а с т и  463 

134.203.191.000 

- Не н а ме н с к и  т р а н с фе р и  
о п шт и н а ма  и  г р а д о в и ма  463 

33.327.366.000 

- Т р а н с фе р и  з а  з а п о с л е н е  у  
о б р а з о в а њу  н а  т е р и т о р и ј и  АПВ  463 

 
46.318.168.000 

- Ос т а л и  т р а н с фе р и  463 54.557.657.000 

1.8. До т а ц и ј е  о р г а н и з а ц и ј а ма  з а  464  
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ОПИС  

Eк о н о мс к
a 

к л а с и фи к
а ц и ј a 

Из н о с  у  
д и н а р и ма  

о б а в е з н о  с о ц и ј а л н о  о с и г у р а ње  282.432.700.000 

- Ре п у б л и ч к и  фо н д  з а  
п е н з и ј с к о  и  и н в а л и д с к о  
о с и г у р а ње   

 
185.673.200.000 

- На ц и о н а л н а  с л у жб а  з а  
з а п о шља в а ње   

4.795.800.000 

- Ре п у б л и ч к и  фо н д  з а  
з д р а в с т в е н о  о с и г у р а ње   

83.351.000.000 

- Фо н д  з а  с о ц и ј а л н о  о с и г у р а ње  
в о ј н и х  о с и г у р а н и к а   

 
440.000.000 

- Ос т а л е  д о т а ц и ј е   8.172.700.000 

1.9. Ос т а л е  д о т а ц и ј е  и  т р а н с фе р и  465 4.250.029.000 

1.10. Со ц и ј а л н о  о с и г у р а ње  и  
с о ц и ј а л н а  з а шт и т а  47 

147.424.494.000 

- Де ч ј а  з а шт и т а   87.388.788.000 

- Бо р а ч к о  - и н в а л и д с к а  з а шт и т а   17.705.000.000 

- Со ц и ј а л н а  з а шт и т а   33.861.571.000 

- Т р а н з и ц и о н и  фо н д   250.000.000 

- Уч е н и ч к и  с т а н д а р д   955.100.000 

- Ст у д е н т с к и  с т а н д а р д   1.400.560.000 

- Ст и п е н д и ј е  з а  мл а д е  т а л е н т е   928.180.000 

- Сп о р т с к е  с т и п е н д и ј е , 
н а г р а д е  и  п р и з н а ња   

1.544.500.000 

- Из б е г л а  и  р а с е ље н а  л и ц а   1.022.219.000 

- Ос т а л а  с о ц и ј а л н а  з а шт и т а  и з  
б у џ е т а   

2.368.576.000 

1.11. Ос т а л и  т е к у ћ и  р а с х о д и  43, 48 и  49 42.337.380.000 

- Ср е д с т в а  р е з е р в и  499 3.002.000.000 

- Ос т а л и  т е к у ћ и  р а с х о д и  43 и  48 39.335.380.000 

2. Из д а ц и  з а  н е фи н а н с и ј с к у  
и мо в и н у  5 

427.202.534.000 

3. Из д а ц и  з а  о т п л а т у  г л а в н и ц е  (у  
ц и љу  с п р о в о ђ е ња  ј а в н и х  
п о л и т и к а ) 61 

 
25.500.000.000 

4. Из д а ц и  з а  н а б а в к у  фи н а н с и ј с к е  
и мо в и н е  (у  ц и љу  с п р о в о ђ е ња  
ј а в н и х  п о л и т и к а ) 62 

 
117.201.267.000 
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 Буџетом Републике Србије за 2023. годину, планирани су укупни расходи и издаци у 

износу од 2.107,36 млрд динара. 

  
Ребаланс 

2022 

Буџет 

2023 
индекс 

Структура 

расхода 

ребаланс 

2022, у % 

Структура 

расхода 

Буџет 

2023, у % 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1.988,64 2.107,36 105,97 100,00% 100,00% 

Текући расходи 1.394,28 1.537,46 110,27 70,11% 72,96% 

Расходи за запослене  369,92 410,45 110,96 18,60% 19,48% 

Расходи за коришћење услуга и роба  174,30 171,41 98,34 8,76% 8,13% 

Отплата камата и пратећи трошкови задужења 113,20 143,50 126,77 5,69% 6,81% 

Субвенције 174,76 192,92 110,39 8,79% 9,15% 

Донације страним владама 0,02 0,01 42,92 0,00% 0,00% 

Дотације међународним организацијама 9,91 8,52 85,97 0,50% 0,40% 

Трансфери осталим нивоима власти 104,77 134,20 128,10 5,27% 6,37% 

Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање  
218,43 282,43 129,30 10,98% 13,40% 

Остале дотације и трансфери 7,97 4,25 53,34 0,40% 0,20% 

Социјално осигурање и социјална заштита 136,61 147,42 107,92 6,87% 7,00% 

Остали текући расходи 84,39 42,34 50,17 4,24% 2,01% 

Издаци за нефинансијску имовину 423,00 427,20 100,99 21,27% 20,27% 

Издаци за отплату главнице (у циљу 

спровођења јавних политика)                                            
18,20 25,50 140,11 0,92% 1,21% 

Издаци за набавку финансијске имовине  (у 

циљу спровођења јавних политика)                                            
153,16 117,20 76,52 7,70% 5,56% 

 

Расходи и издаци буџета у 2022. и 2023. години (у млрд динара) 

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 1.537,46 млрд 

динара или 72,96%, издаци за нефинансијску имовину износе 427,20 млрд динара или 

20,27%. Остатак чине издаци за отплату главнице у циљу спровођења јавних политика у 

износу од 25,50 млрд динара или 1,21% укупних расхода и издатака и издаци за набавку 

финансијске имовине у циљу спровођења јавних политика у износу од 117,20 млрд динара 

или 5,56% укупних расхода и издатака.  
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Расходи за запослене износе 410,45 млрд динара. Учешће ових расхода у укупним 

расходима и издацима је 19,48%.  

 Плате запослених које се обезбеђују у буџету Републике Србије регулисане су 

Законом о платама у државним органима и јавним службама, Законом о платама државних 

службеника и намештеника, Законом о буџетском систему и другим посебним законима. 

 На плате изабраних лица у Народној скупштини (народни посланици) и Влади 

примењују се одредбе Закона о платама у државним органима и јавним службама.  

 На плате запослених у Министарству унутрашњих послова, Безбедносно-

информативној агенцији, Министарству одбране, као и за носиоце правосудних функција 

(судије и тужиоци) примењују се одредбе посебних закона.  

 На плате запослених који раде на спровођењу контроле у Управи царина, Пореској 

управи и Управи за спречавање прања новца, поред Закона о платама државних службеника 

и намештеника, примењују се и посебни прописи (уредбе, правилници, одлуке и др.) којима 

је регулисан њихов рад. 

У 2023. години основица за обрачун и исплату плата судија исплаћиваће се 70% из 

извора 01 - Општи приходи и примања буџета, а 30% из прихода остварених по основу 

наплате судских такси које припадају правосудним органима. 

Из у з е т н о , у с л е д  с ма ње н о г  о б и ма  п р и х о д а  о с т в а р е н и х  
п о  о с н о в у  н а п л а т е  с у д с к и х  т а к с и , о с н о в и ц а  з а  о б р а ч у н  и  
и с п л а т у  п л а т а  с у д и ј а  и с п л а ћ и в а ћ е  с е  д о  30% и з  п р и х о д а  
о с т в а р е н и х  п о  о с н о в у  н а п л а т е  с у д с к и х  т а к с и  к о ј е  
п р и п а д а ј у  п р а в о с у д н и м  о р г а н и ма , а  п р е о с т а л и  д е о  и з  
и з в о р а  01 - Оп шт и  п р и х о д и  и  п р и ма ња  б у џ е т а  у з  п р е т х о д н о  
д о б и ј е н у  с а г л а с н о с т  ми н и с т а р с т в а  н а д л е жн о г  з а  п о с л о в е  
фи н а н с и ј а . 

Маса плата, односно зарада, планирана је у складу са Законом о буџетском систему. 

 Средства за плате су планирана између осталог на основу следећих параметара: 

- постојећег броја запослених; 

- увећања плата у одговарајућем проценту; 

- повећања неопорезивог износа зараде на 21,712 динара; 

- умањења доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца. 

 У 2023. години планира се увећање основице: 
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 - за 25% професионалним војним лицима распоређеним у Војсци Србије, као и 

цивилним лицима на служби у Војсци Србије, која су распоређена у Генералштабу Војске 

Србије и потчињеним командама, јединицама и установама Војске Србије, почев од плате за 

јануар 2023. године; 

 - за 12,5% код осталих буџетских корисника и корисника организација за обавезно 

социјално осигурање, почев од плате за јануар 2023. године. 

 У буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, 

божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради 

побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада, као и других примања из 

члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне 

кориснике буџетских средстава буџета Републике Србије, локалне власти и кориснике 

средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за 

запослене и новчаних честитки за децу запослених. 

 У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских 

средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Изузетно, исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета 

Републике Србије и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у 

2023. години може се вршити на основу одлуке Владе. 

Расходи за коришћење услуга и роба износе 171,41 млрд динара. Учешће ових 

расхода у укупним расходима и издацима је 8,13%. Средства су планиранa за: сталне 

трошкове буџетских корисника (енергетске и комуналне услуге, услуге комуникација, 

трошкови осигурања и др.); услуге по уговору (спровођење судских поступака судова, 

правну заштиту имовине и заступање интереса Републике Србије пред међународним 

судовима, информатизацију здравственог система у јединствени информациони систем, 

централизовану платформу за електронске фактуре правних лица и предузетника и др.); 

специјализоване услуге (подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој 

делатности, подршка раду установа културе, подршка раду Ваздухопловно - образовног 

центра „Ваздухопловна академија”, допунска школа у иностранству, услуге измештања и 

трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, фитосанитарна 

инспекција, управљање фитосанитарним системом и системом безбедности хране и хране за 

животиње биљног порекла и др.); текуће поправке и одржавање (текуће поправке и 

одржавање у Министарству одбране и Војсци Србије, ИПА  п р е к о г р а н и ч н а  
с а р а д ња  - Фокална тачка – подршка управљању макрорегионалне стратегије за 

Јадранско-јонски регион, уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и др.); 

материјал (набавка униформи и горива за војску и полицију и лекова за војно здравство, 

подршка лицима лишених слободе, подршка образовању ученика и студената, набавка 

наставних средстава за ученике, полазнике и установе и наставних садржаја кроз дигитални 

уџбеник/дигиталну учионицу, подршка у образовању ученика и студената, обављање 

делатности установа социјалне заштите, систем одбране од града и др.). 

 Отплата камата и пратећи трошкови задужења планирани су у износу од 143,50 

млрд динара и учествују са 6,81% у укупним расходима и издацима. Средства су највећим 

делом  планирана за сервисирање домаћег и спољног дуга и плаћања по гаранцијама. 

Расходи за субвенције планирани су у укупном износу од 192,92 млрд динара и 

учествују са 9,15% у укупним расходима и издацима. Субвенције су највећим делом 

планиране за: субвенције у пољопривреди (подршка реализацији мерама у оквиру 

директних подстицаја у пољопривреди, подршка реализацији мерама руралног развоја, 

подршка реализацији пројекта тржишно оријентисане пољопривреде, ИПАРД, подршка за 

заштиту здравља животиња и др.); субвенције за различите видове саобраћаја (друмски, 

железнички и ваздушни саобраћај); субвенције у области енергетике (набавка основне 

рударске механизације за површинске копове ЈП ЕПС, енергетски угрожени купац, 
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консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица, ублажавање последица енергетске кризе); 

субвенције у привреди (улагања од посебног значаја у привреди и др.); субвенције у области 

заштите животне средине (подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада и др.); 

субвенције у области културе (подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном 

стваралаштву и др.); субвенције у области науке и образовања (подршка раду Фонда за 

иновациону делатност и Фонда за науку и др.); субвенције у области туризма (ваучери за 

интензивирање коришћења туристичке понуде Републике Србије, подршка раду Туристичке 

организације Србије, подстицаји за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у 

туристичким дестинацијама и др.); остале субвенције (подршка унапређењу квалитета 

живота српског и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија, 

спровођење пројекта гаранције за кредитни портфељ Међународне развојне финансијске 

корпорације, подршка раду ЈП Службени гласник, подршка предузећима за професионалну 

рехабилитацију особа са инвалидитетом, подстицаји за развој националног бренда Србије и 

очување старих заната и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Дотације међународним организацијама планиране су у износу од 8,52 млрд 

динара  и њихово учешће у укупним расходима и издацима је 0,40%. Средства су планирана 

највећим делом за: ИПА подршку за учешће у програмима ЕУ, подршку интеграцији у 

европски образовни простор, чланство у међународним организацијама и међународне 

активности и сарадњу.  

 Трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 134,20 

млрд динара и учествују са 6,37% у укупним расходима и издацима. Наведени трансфери су 
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планирани за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе и 

трансфере Аутономној покрајини Војводини. 

 Средства за покриће издатака буџета Аутономне покрајинe Војводине обезбедиће се 

из дела прихода од пореза на доходак грађана - пореза на зараде, у висини од 18% износа 

оствареног на територији Аутономне покрајине Војводине, из дела прихода од пореза на 

добит предузећа, у висини од 42,7% износа оствареног на територији Аутономне покрајине 

Војводине и из трансфера из буџета Републике Србије, и то: 

 - трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности 

Аутономне покрајине Војводине;  

 - наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на 

територији Аутономне покрајине Војводине у складу са овим законом; 

 - наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије 

Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе; 

 - наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.    

 У наредној табели приказана су средства која се из буџета Републике Србије 

усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (трансфери за поверене послове, 

наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП 

Војводине и др), као и средства намењена за капиталне издаткe: 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Орган/организација Законски основ 2023. год. 

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1 Министарство финансија 

Закон о финансирању локалне 

самоуправе (ненаменски трансфер 

ЈЛС на територији AПВ). 

7.705.553.738 

2 
Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

Закон о утврђивању надлежности АП 

Војводина. 
15.000.000 

3 Министарство културе 

Закључак Владе Републике Србије, 05 

Број: 69-12771/2016 од 29. децембра 

2016. године о проглашењу Пројекта 

под називом Нови Сад 2021 - 

Европска престоница културе 

културним пројектом од националног 

значаја за Републику Србију. 

50.000.000 

4 Министарство просвете 

Закон о основама система образовања 

и васпитања (основно образовање-

плате). 

25.236.431.000 

Закон о основама система образовања 

и васпитања (припремни предшколски 

програм). 

662.000.000 

Закон о основама система образовања 

и васпитања (средње образовање-

плате). 

10.799.073.000 

Закон о ученичком и студенском 

стандарду  (ученички стандард). 
425.205.000 

Закон о ученичком и студентском 

стандарду (студентски стандард) 
529.095.000 
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Ред. 

број 
Орган/организација Законски основ 2023. год. 

Закон о високом образовању (високо 

образовање). 
9.148.364.000 

Отпремнине за одлазак у пензију 

запослених у основним школама. 
109.000.000 

Отпремнине за одлазак у пензију 

запослених у средњим школама. 
71.000.000 

5 
Министарство информисања и 

телекомуникација 

Закон о министарствима, Закон о 

јавном информисању и медијима, 

Закон о јавним медијским сервисима.  

900.000.000 

Закон о електронским 

комуникацијама. 
1.270.000 

6 
Министарство унутрашње и 

спољне трговине 

Закон о утврђивању надлежности 

АПВ. 
2.700.000 

7 
Комесаријат за избеглице и 

миграције 

Закон о избеглицама, Закон о 

управљању миграцијама, Национална 

стратегија за решавање питања 

избеглица и ИРЛ. 

150.000.000 

8 Министарство за бригу о селу Закон о министарствима. 548.500.000 

9 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Закон о социјалној заштити. 130.477.000 

10 
Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

Закон о утврђивању надлежности АП 

Војводина. 
30.000.000 

I СВЕГА (од 1 до 10)   56.513.668.738 

СРЕДСТВА БУЏЕТА РС КОЈА СЕ УСМЕРАВАЈУ НА ТЕРИТОРИЈУ АПВ 

11 
Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-

Рума. 
10.633.000.000 

Пројекат мађарско - српске 

железнице. 
25.036.497.000 

Извођење дела радова на изградњи 

аутопута Е-75, деоница: ГП Келебија -

петља Суботица Југ. 

28.161.000 

Изградња постројења за 

пречишћавање воде за пиће у 

Кикинди. 

400.000.000 

Проширење капацитета Луке Сремска 

Митровица 
1.259.058.000 

Унапређење услова за превођење 

бродова у оквиру бране на Тиси код 

Новог Бечеја. 

49.968.000 

Проширење капацитета Луке 

Богојево. 
1.947.000.000 

Изградња аутопута, деоница: Београд 

- Зрењанин. 
1.000.000 

Изградња моста - обилазнице око 

Новог Сада са приступним 

саобраћајницама. 

1.800.000.000 

Пројекат изградње комуналне 

(канализационе) инфраструктуре и 
2.597.903.729 
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Ред. 

број 
Орган/организација Законски основ 2023. год. 

инфраструктуре за одлагање 

комуналног чврстог отпада у 

Републици Србији. 

Реконструкција и доградња граничног 

прелаза Хоргош. 
1.455.000.000 

12 Министарство културе  Подршка раду Матице Српске. 61.000.000 

13 Министарство привреде 

Субвенције приватним предузећима за 

спровођење уговора о додели 

средстава подстицаја. 

10.256.341.047 

14 Министарство правде 
Реконструкција и адаптација објекта 

Привредног суда у Сомбору. 
50.000.000 

15 
Управа за извршење 

кривичних санкција 

Изградња и опремање новог павиљона 

у Сремској Митровици. 
97.600.000 

Изградња и опремање новог затвора у 

Суботици. 
45.400.000 

16 
Републичка дирекција за 

имовину Републике Србије 
Изградња граничног прелаза Нештин. 107.000.000 

17 Управа за аграрна плаћања 
Средства за подстицаје у 

пољопривреди. 
6.000.000.000 

18 Републичка дирекција за воде 
Изградња система за наводњавање - 

прва фаза. 
189.654.000 

19 
Министарство заштите 

животне средине 

Подстицаји за програме управљања 

заштићеним природним добрима од 

националног интереса. 

80.000.000 

Подстицаји за поновну употребу и 

искоришћење отпада. 
1.300.000.000 

20 Министарство здравља 

Финансијски кредити ЕИБ-а за 

реконструкцију Клиничког центра 

Војводине. 

2.809.500.000 

21 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 

социјална питања 

Закон о социјалној заштити. 210.700.000 

22 Министарство просвете 
Изградња образовно - научних 

центара. 
154.434.000 

23 
Министарство туризма и 

омладине 
Подршка раду „Парк Палић” д.о.о. 10.000.000 

24 
Министарство за јавна 

улагања 

Обнова и унапређење објеката јавне 

намене. 
1.883.000.000 

II СВЕГА (од 11 до 24)   68.462.216.776 

  УКУПНО (I+II)   124.975.885.514 

 

 У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе утврђен је годишњи износ 

укупног ненаменског трансфера, који се распоређује јединицама локалне самоуправе, у 

укупном износу од 33,33 млрд динара. 

 Остали трансфери (наменски) планирани су за: подршку функционисању установа и 

организација на територији АП Косово и Метохија и унапређењу квалитета живота српског 

и неалбанског становништва на територији АП Косово и Метохија, подршку развоју и 

функционисању система локалне самоуправе, спровођење програма интегралног развоја 
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Југозападне Србије, изградњу београдског метроа, спровођење мера за унапређење 

енергетске ефикасности, подршку локалним заједницама у области социјалне заштите и 

заштите породице и деце и у области културе, подршку развоју задругарства и куповини 

сеоских кућа са окућницом, подстицаје за изградњу инфраструктуре и супраструктуре у 

туристичким дестинацијама, финансирање основне делатности јавних медијских сервиса - 

Радио-телевизија Војводине, као и за подршку присилним мигрантима и унапређење 

система управљања миграцијама и др. 

 
 

 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране у износу 

од 282,43 млрд динара, што представља 13,40%, укупних расхода и издатака и односе се на 

дотације Националној служби за запошљавање, Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање, Републичком фонду за здравствено осигурање, Фонду за социјално 

осигурање војних осигураника и остале дотације. 

Дотације Националној служби за запошљавање планиране су у укупном износу од 

4,8 млрд динара и то: са раздела Министарства финансија у износу од 4,25 млрд динара за 

подршку Националној служби за запошљавање за права из осигурања за случај 

незапослености (и других права); са раздела Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања у износу од 0,55 млрд динара за подстицање запошљавања особа са 

инвалидитетом. 

Дотације Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање планиране су у 

укупном износу од 185,67 млрд динара и то: са раздела Министарства финансија у износу 

од 185,35 млрд динара, од чега за подршку за исплату недостајућих средстава за редовне 

пензије у износу од 156,36 млрд динара и за подршку остварењу права корисника у складу 

са Законом о пензијском и инвалидском осигурању и посебним прописима у износу од 28,99 

млрд динара; са раздела Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у износу од 

0,32 млрд динара.  

Дотације Републичком фонду за здравствено осигурање планиранe су у укупном 

износу од 83,35 млрд динара и то: са раздела Министарства финансија у износу од 71,14 

млрд динара, од чега због смањене стопе доприноса за здравствено осигурање у износу од 

70,89 млрд динара и по основу доприноса за здравствено осигурање за одређена привредна 

друштва у износу од 0,25 млрд динара; са раздела Министарства здравља у износу од 12,21 

млрд динара и то 3,30 млрд динара за накнаду зараде у случају привремене спречености за 

рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, 4,3 млрд динара за 

здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести, 4,60 млрд динара за здравствену 

заштиту лица која се сматрају осигураницима по члану 16. став 1. Закона о здравственом 

осигурању и 0,01 млрд динара за подршку активностима Банке репродуктивних ћелија.  

Дотације Фонду за социјално осигурање војних осигураника су планиране у износу 

од 0,44 млрд динара са раздела Министарства одбране за накнаду дела трошкова за 

становање корисницима војних пензија. 



26 

 

Остале дотације у износу од 8,17 млрд намењене су за: пореске олакшице 

организацијама за обавезно социјално осигурање, изградњу, реконструкцију и опремање 

здравствених установа, инвестиционо улагање и инвестиционо-текуће одржавање 

просторија, медицинске и немедицинске опреме и др.  

 
 

 Остале дотације и трансфери планиранe су у износу од 4,25 млрд динара што 

представља 0,20% укупних расхода и издатака. Средства су највећим делом планирана за: 

подршку за рад института и завода за јавно здравље, здравствену заштиту лица на 

издржавању казне затвора и  пружање хитне медицинске помоћи особама непознатог 

пребивалишта и другим лицима која ово право не остварују на другачији начин, 

извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој 

установи, обавезног лечења алкохоличара и зависника од дрога, реконструкцију 

Ун и в е р з и т е т с к о г  к л и н и ч к о г  ц е н т р а  Ср б и ј е , регионални стамбени 

програм и др. 

 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 147,42 млрд динара што 

представља 7,0% укупних расхода и издатака. Највећи износ средстава планиран је за: права 

корисника из области заштите породице и деце, права корисника социјалне заштите, права 

корисника борачко-инвалидске заштите, транзициони фонд (права запослених у случају 

стечаја послодавца), побољшање ученичког и студентског стандарда, подршку школовања и 

усавршавања младих талената, спортске стипендије, награде и признања, подршку 

присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама и осталу социјалну 

заштиту из буџета (национална признања за врхунски допринос у култури, подршка лицима 

лишених слободе, академијске награде, подршка реализацији општег интереса у научној 

истраживачкој делатности, обављање делатности установа социјалне заштите, подршка раду 

хранитеља и др.). 
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 Остали текући расходи планирани су у износу од 42,34 млрд динара што 

представља 2,01% укупних расхода и издатака. Највећи износ планиран је за: дотације 

невладиним организацијама (финансирање редовног рада политичких субјеката, 

финансирање гранских спортских савеза, материјалну подршку раду правосудних органа, 

унапређење положаја националних мањина, подршку удружењима и локалним заједницама, 
програме Црвеног крста Србије, заштиту положаја особа са инвалидитетом и др.); порезе, 

обавезне таксе, казне, пенале и камате; новчане казне и пенале по решењу судова (извршење 

судских поступака, заштита права у поступцима пред домаћим судовима и др.); накнаду 

штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (враћање одузете имовине и 

обештећење за одузету имовину, отклањање последица одузимања имовине жртвама 

холокауста који немају живих законских наследника) и др. 

 Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 427,20 млрд динара 

што представља 20,27% укупних расхода и издатака.  

 

 
 

У буџету Републике Србије за 2023. годину значајнија средства опредељена су за 

инфраструктурне пројекте: Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад-Рума, Пројекат мађарско - 

српске железнице, Изградња београдске обилазнице на аутопуту E-70/E-75, деоница, Мост 

преко реке Саве код Остружнице-Бубањ Поток, Изградња аутопута Е-763, деоница: 
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Прељина – Пожега, Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина, Изградња 

саобраћајнице Рума - Шабац – Лозница, Пројекат изградње комуналне (канализационе) 

инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног чврстог отпада у Републици 

Србији, Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац – Голубац. 

Такође, средства су планирана и за: опремање војске и полиције, регистар 

запослених, изградњу широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним 

пределима Републике Србије - Фаза 1 и 2, централизовану платформу за електронске 

фактуре правних лица и предузетника, интервенцијска средства за потребе спровођења 

ИПА програма, изградњу Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима, 

изградњу гасног интерконектора Србија-Бугарска, модернизацију инфраструктуре основних 

и средњих школа и установа студентског стандарда, подршку програму дигитализације у 

области националног просветног система, формирање и одржавање обавезних резерви 

нафте, деривата нафте и природног гаса, обнову и изградњу објеката јавне намене (у 

области здравства, просвете и науке, спортске инфраструктуре, социјалне заштите, културе 

и локалне комуналне инфраструктуре), набавку робних резерви и др. 

Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика) планирани су 

у износу од 25,50 млрд динара што представља 1,21% укупних расхода и издатака. Средства 

су планирана за плаћања по гаранцијама. 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

планирани су у износу од 117,20 млрд динара, што представља 5,56% укупних расхода и 

издатака. Највећи износ средстава планиран је за: интервенцијска средства за 

превазилажење енергетске кризе, кредитну подршку предузећима у поступку приватизације, 

програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у 

Србији V и Зелени градови и др. 

 

  

 

 

 III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО 

КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА 

 У буџетској процедури Министарство финансија разматра захтеве корисника 

буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, који су у 

складу са Законом о буџетском систему исказани на програмски начин. 

 Програмски буџет распоређује буџетска средстава према намени. Овако 

представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених средстава као и 

евалуацију да ли се средства троше у складу са циљевима Владе. Такође, програмски буџет 

oмoгућaвa бoљe упрaвљaњe учинкoм jaвнe упрaвe, вeћу oдгoвoрнoст кoрисникa буџета, 

успoстaвљaњe снaжниjих вeзa измeђу гoдишњeг буџeтa, утврђивања приоритетних рaсхoдa 

и издатака и спровођења jaвних пoлитикa, кao и вeћу трaнспaрeнтнoст пoтрoшњe. 

 У делу Образложење - Програмске информације налазе се образложења програмских 

структура које су доставили буџетски корисници уз предлоге финансијских планова. 

 

 IV. РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА 
 

 Прeдлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. Нарочито оправдани разлози за раније ступање 

на снагу овог закона, у смислу члана 196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да 

се обезбеди несметано функционисање и финансирање државних органа и организација. 

Стога је ради обезбеђења финансирања остваривања права и дужности Републике 

утврђених Уставом и законом, потребно да се омогући несметано извршавање расхода, с 

обзиром да фискална година почиње од 1. јануара 2023. године. У случају да се закон 
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донесе 31. децембра 2022. године, била би доведена у питање редовна динамика 

извршавања расхода Републике, а тиме и извршавање функција и надлежности Републике.  

 
 



1 

 

 

ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ПО СЕКТОРИМА 
 

  

Сектор Назив сектора 2023 

01 Пољопривреда и рурални развој 76.892.792.000 

02 Наука, технолошки развој и иновације 31.322.453.000 

03 Спољни послови 8.610.568.000 

04 Заштита животне средине 24.712.092.000 

05 Енергетика, минералне сировине и рударство 41.020.936.000 

06 Опште услуге јавне управе 88.930.142.000 

07 Саобраћај и комуникације 317.535.081.000 

08 Тржиште рада 8.519.667.000 

09 Социјална заштита 429.837.356.000 

10 Људска права и грађанско друштво 11.146.884.000 

11 Урбанизам и просторно планирање 6.568.122.000 

12 Култура и информисање 15.520.599.000 

13 Спорт и омладина 5.533.593.000 

14 Јавна безбедност 117.305.697.000 

15 Економска и развојна политика 55.024.066.000 

16 Судство и правни систем 64.487.762.000 

17 Одбрана 160.867.361.000 

18 Здравство 31.681.397.000 

19 Вере и дијаспора 1.402.835.000 

20 Образовање 249.342.000.000 

21 Политички систем 7.995.629.000 

22 Сервисирање јавног дуга 819.829.298.000 

23 Финансијски и фискални систем 56.145.526.000 

24 Интервенцијски програми и резерве 132.232.393.000 

УКУПНО 2.762.464.249.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Сектор - Пољопривреда и рурални развој 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0101 
 

Уређење и надзор у области пољопривреде 1.037.979.000 
 

185.500.000 1.223.479.000 

 

0001 Уређење у области 
пољопривреде и руралног 
развоја 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

311.354.000 
  

311.354.000 

 

0002 Пољопривредна инспекција МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

246.340.000 
  

246.340.000 

 

0003 Системи и базе података у 
области пољопривреде 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

62.660.000 
  

62.660.000 

 

0004 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

339.173.000 
  

339.173.000 

 

4005 ИПАРД мера: Техничка помоћ МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

78.452.000 
  

78.452.000 

 

7074 ИПА 2018 - Демократија и 
управљање 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

117.900.000 117.900.000 

 

4006 Јачање капацитета 
пољопривредног сектора за 
доношење политика на основу 
података, PHRD Грант број 
TF0B1676 

МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

  

67.600.000 67.600.000 

0102 
 

Заштита, уређење, коришћење и управљање 
пољопривредним земљиштем 

532.741.000 
  

532.741.000 

 

0001 Подршка уређењу 
пољопривредног земљишта 

УПРАВА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

287.218.000 
  

287.218.000 

 

0002 Подршка заштити и коришћењу 
пољопривредног земљишта 

УПРАВА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

6.000.000 
  

6.000.000 

 

0003 Стручна и административна 
подршка у управљању 
пољопривредним земљиштем 

УПРАВА ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

239.523.000 
  

239.523.000 

0103 
 

Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 58.173.366.000 2.273.100.000 4.856.072.000 65.302.538.000 

 

0001 Директна плаћања УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

46.933.161.000 
  

46.933.161.000 

 

0002 Мере руралног развоја УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

8.000.000.000 
  

8.000.000.000 

 

0003 Стручна и административна 
подршка за спровођење мера 
подстицаја 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

707.880.000 
  

707.880.000 

 

0005 Кредитна подршка у 
пољопривреди 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

600.000.000 
 

100.000.000 700.000.000 

 

0006 Посебни подстицаји УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

250.000.000 
  

250.000.000 

 

4005 ИПАРД УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

1.637.234.000 
 

4.720.500.000 6.357.734.000 

 

7075 ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II 
помоћи и Националног програма 
ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана 
средства) 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

  

35.572.000 35.572.000 

 

4007 Пројекат тржишно оријентисане 
пољопривреде 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

 

2.273.100.000 
 

2.273.100.000 

 

0007 Правила и мере уређења 
тржишта 

УПРАВА ЗА АГРАРНА 
ПЛАЋАЊА 

45.091.000 
  

45.091.000 

0106 
 

Развој шумарства и ловства 1.438.480.000 
 

12.000.000 1.450.480.000 

 

0002 Одрживи развој и унапређење 
шумарства 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 900.000.000 
  

900.000.000 

 

0003 Одрживи развој и унапређење 
ловства 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 149.999.000 
  

149.999.000 
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0004 Управљање у шумарству и 
ловству 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 310.451.000 
  

310.451.000 

 

0005 Надзор у шумарству и ловству УПРАВА ЗА ШУМЕ 78.030.000 
  

78.030.000 

 

7076 ИПА 2016 - неалоцирана 
средства 

УПРАВА ЗА ШУМЕ 
  

12.000.000 12.000.000 

0108 
 

Противградна заштита 1.047.706.000 
  

1.047.706.000 

 

0001 Систем одбране од града РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

842.706.000 
  

842.706.000 

 

5001 Модернизација мреже 
метеоролошких радара 
Републике Србије 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

156.000.000 
  

156.000.000 

 

5002 Изградња, опремање објеката 
радарских центара Ваљево, 
Ужице, Петровац, Бешњаја, 
Крушевац 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

49.000.000 
  

49.000.000 

0109 
 

Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 5.887.569.000 
  

5.887.569.000 

 

0001 Заштита здравља животиња УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 3.419.042.000 
  

3.419.042.000 

 

0002 Безбедност хране животињског 
порекла и хране за животиње 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 108.000.000 
  

108.000.000 

 

0003 Надзор у области ветеринарства 
и безбедности хране 
животињског пореклa 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 562.077.000 
  

562.077.000 

 

0004 Управљање у области 
ветеринарства и безбедности 
хране животињског пореклa 

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ 360.737.000 
  

360.737.000 

 

0005 Фитосанитарна инспекција УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 

474.535.000 
  

474.535.000 

 

0006 Управљање фитосанитарним 
системом и системом 
безбедности хране и хране за 
животиње биљног порекла 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 

784.255.000 
  

784.255.000 

 

0007 Развој лабораторијске 
дијагностике, очување биљног 
биодиверзитета и контрола 
органске производње 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
НАЦИОНАЛНЕ 
РЕФЕРЕНТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ 

174.936.000 
  

174.936.000 

 

4004 Унапређење система 
повезивања агрометеролошких 
станица 

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА 

2.000.000 
  

2.000.000 

 

5003 Унапређење енергетске 
ефикасности лабораторије 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
НАЦИОНАЛНЕ 
РЕФЕРЕНТНЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ 

1.987.000 
  

1.987.000 

0110 
 

Планирање и спровођење политике развоја села 1.448.279.000 
  

1.448.279.000 

 

0001 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

125.509.000 
  

125.509.000 

 

0002 Подршка развоју задругарства МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

502.000.000 
  

502.000.000 

 

0003 Подршка куповини сеоских кућа 
са окућницом 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

501.000.000 
  

501.000.000 

 

0004 Подршка организовању 
манифестација у селима 
Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

44.250.000 
  

44.250.000 

 

0005 Подршка адаптацији 
мултифункционалних објеката 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

154.770.000 
  

154.770.000 

 

4002 Подстицај куповини минибусева 
за потребе превоза сеоског 
становништва 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О СЕЛУ 

120.750.000 
  

120.750.000 

УКУПНО СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ: 69.566.120.000 2.273.100.000 5.053.572.000 76.892.792.000 

Сектор - Наука, технолошки развој и иновације 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0201 
 

Развој науке и технологије 30.045.175.000 10.000.000 1.105.259.000 31.160.434.000 

 

0001 Подршка реализацији општег 
интереса у научној 
истраживачкој делатности 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

21.159.586.000 
  

21.159.586.000 

 

0002 Подршка реализацији интереса у 
иновационој делатности 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

229.900.000 
  

229.900.000 



4 

 

И ИНОВАЦИЈА 

 

0003 Подршка раду предузећа и 
организација у области 
нуклеарне сигурности 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

0004 Подршка раду Јединицe за 
управљање пројектима у јавном 
сектору 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

60.000.000 
  

60.000.000 

 

0005 Подршка раду Фонда за 
иновациону делатност 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

1.650.000.000 
  

1.650.000.000 

 

0006 Подршка раду Центра за 
промоцију науке 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

125.000.000 
  

125.000.000 

 

0007 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

236.073.000 
  

236.073.000 

 

0009 Академијске награде СРПСКА АКАДЕМИЈА 
НАУКА И УМЕТНОСТИ 

306.000.000 
  

306.000.000 

 

0010 Подршка раду САНУ СРПСКА АКАДЕМИЈА 
НАУКА И УМЕТНОСТИ 

324.424.000 
 

123.200.000 447.624.000 

 

0011 Подршка раду Научно-
технолошког парка Београд 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

32.000.000 
  

32.000.000 

 

4002 Истраживање и развој у јавном 
сектору 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

 

5.000.000 
 

5.000.000 

 

7010 ИПА Подршка за учешће у 
програмима ЕУ 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

3.000.000.000 
  

3.000.000.000 

 

0012 Подршка програму 
дигитализације у области 
националног 
научноистраживачког система 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

3.000.000 
  

3.000.000 

 

4003 Стратешки пројекти са НР Кином МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

40.000.000 
  

40.000.000 

 

0013 Подршка раду Фонда за науку МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

1.100.000.000 
  

1.100.000.000 

 

4004 ИПА 2018 - Конкурентност МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

154.966.000 
 

464.897.000 619.863.000 

 

7079 ИПА 2019 - Конкурентност и 
иновације 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

323.226.000 
 

517.162.000 840.388.000 

 

4011 Пројекат акцелерације 
иновација и подстицање раста 
предузетништва - SAIGE 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

 

5.000.000 
 

5.000.000 

 

0014 Подршка раду НТП Ниш МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

30.000.000 
  

30.000.000 

 

0015 Подршка раду НТП Чачак МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

14.000.000 
  

14.000.000 

 

0017 Подршка школовању и 
усавршавању младих талената 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
И ИНОВАЦИЈА 

957.000.000 
  

957.000.000 

0202 
 

Заштита интелектуалне својине 159.514.000 
 

2.505.000 162.019.000 

 

0001 Заштита индустријске својине, 
ауторског и сродних права и 
информационо образовни 
послови у вези са значајем 
заштите 

ЗАВОД ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ 

100.568.000 
 

2.505.000 103.073.000 

 

0003 Администрација и управљање ЗАВОД ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 
СВОЈИНУ 

58.946.000 
  

58.946.000 

УКУПНО СЕКТОР НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНОВАЦИЈЕ: 30.204.689.000 10.000.000 1.107.764.000 31.322.453.000 

Сектор - Спољни послови 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0301 
 

Координација и спровођење политике у области спољних 
послова 

2.672.503.000 
  

2.672.503.000 
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0002 Чланство у међународним 
организацијама 

МИНИСТАРСТВО 
СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

432.152.000 
  

432.152.000 

 

0003 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

1.840.288.000 
  

1.840.288.000 

 

0004 Мултилатерални економски 
односи са иностранством 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

91.808.000 
  

91.808.000 

 

0005 Билатерални економски односи 
са иностранством 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

53.123.000 
  

53.123.000 

 

5001 Реконструкција фасаде објекта 
МСП 

МИНИСТАРСТВО 
СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

55.132.000 
  

55.132.000 

 

4003 Учешће Републике Србије на 
светској изложби „EXPO 2025 - 
Осакаˮ 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

200.000.000 
  

200.000.000 

0302 
 

Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 5.938.065.000 
  

5.938.065.000 

 

0001 Подршка функционисању 
дипломатско-конзуларних 
представништава 

ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

4.140.289.000 
  

4.140.289.000 

 

0004 Обнова возног парка за потребе 
ДКП-а 

ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

179.000.000 
  

179.000.000 

 

0003 Капитално и текуће одржавање 
објеката и опреме ДКП-а 

ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

498.352.000 
  

498.352.000 

 

0005 Закуп пословних објеката ДКП-а ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

600.000.000 
  

600.000.000 

 

0006 Закуп резиденцијалних објеката 
ДКП-а 

ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

320.000.000 
  

320.000.000 

 

5004 Прибављање објеката у својину 
Републике Србије за потребе 
ДКП-а 

ДИПЛОМАТСКО-
КОНЗУЛАРНА 
ПРЕДСТАВНИШТВА 

200.424.000 
  

200.424.000 

УКУПНО СЕКТОР СПОЉНИ ПОСЛОВИ: 8.610.568.000 
  

8.610.568.000 

Сектор - Заштита животне средине 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0401 
 

Интегрално управљање водама 4.364.903.000 325.790.000 616.721.000 5.307.414.000 

 

0002 Уређење и коришћење вода РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

388.451.000 
  

388.451.000 

 

0003 Заштита вода од загађивања РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

17.400.000 
  

17.400.000 

 

0004 Уређење водотока и заштита од 
штетног дејства вода 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

1.935.444.000 
  

1.935.444.000 

 

0005 Планирање и међународна 
сарадња у области вода 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

128.883.000 
  

128.883.000 

 

0006 Управљање у области вода РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

75.759.000 
  

75.759.000 

 

0007 Инспекцијски надзор у области 
вода 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

40.683.000 
  

40.683.000 

 

5001 Изградња система за 
наводњавање - прва фаза 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

57.000.000 157.000.000 
 

214.000.000 

 

5003 Брана са акумулацијом „АРИЉЕ” 
профил „СВРАЧКОВО” Ариље 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

700.409.000 
  

700.409.000 

 

7069 ИПА 2017 - Сектор заштите 
животне средине 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

820.874.000 
 

616.721.000 1.437.595.000 

 

4009 Електрификација система за 
наводњавање 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

200.000.000 
  

200.000.000 

 

4010 Програм за отпорност и 
климатске промене и 
наводњавање у Србији - I фаза 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

 

40.000.000 
 

40.000.000 

 

4012 Пројекат интегрисаног развоја 
коридора Саве и Дрине 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

 

63.790.000 
 

63.790.000 

 

4013 Програм за отпорност и 
климатске промене и 
наводњавање у Србији - II фаза 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ 

 

65.000.000 
 

65.000.000 

0402 
 

Заштита животне средине 30.183.000 
  

30.183.000 
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0012 Праћење и проучавање 
сеизмичких и сеизмотектонских 
појава 

РЕПУБЛИЧКИ 
СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

30.183.000 
  

30.183.000 

0403 
 

Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за 
Републику Србију 

1.119.680.000 
 

11.175.000 1.130.855.000 

 

0001 Метеоролошки осматрачки 
систем 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

459.285.000 
  

459.285.000 

 

0002 Метеоролошки и хидролошко 
аналитичко-прогностички 
систем, хидрометеоролошки 
систем за рану најаву и 
упозорења и 
хидрометеоролошки рачунарски 
и телекомуникациони систем 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

126.874.000 
  

126.874.000 

 

0003 Хидролошки осматрачки систем 
и хидролошке анализе 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

83.337.000 
  

83.337.000 

 

0004 Праћење и анализа климе и 
прогноза климатске 
варијабилности и климатских 
промена 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

65.606.000 
  

65.606.000 

 

0005 Остали стручни и оперативни 
послови 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

234.578.000 
  

234.578.000 

 

4010 Подршка и сарадња са WMO РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

  

1.285.000 1.285.000 

 

4014 Унапређење 
хидрометеоролошкe 
рачунарско-телекомуникационe 
инфраструктуре и 
метеоролошког осматрачког 
система 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

150.000.000 
  

150.000.000 

 

4015 Унапређење климатског 
информационог система - Клима 
карпатског региона 

РЕПУБЛИЧКИ 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

  

9.890.000 9.890.000 

0404 
 

Управљање заштитом животне средине 2.191.403.000 
 

133.000 2.191.536.000 

 

0002 Уређење политике заштите 
животне средине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

114.955.000 
  

114.955.000 

 

0003 Инспекција за заштиту животне 
средине и рибарство 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

170.452.000 
  

170.452.000 

 

0004 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

555.811.000 
 

133.000 555.944.000 

 

0005 Подршка раду Директората за 
радијациону и нуклеарну 
сигурност и безбедност Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

195.000.000 
  

195.000.000 

 

0007 Мониторинг квалитета ваздуха, 
воде и седимената 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

171.203.000 
  

171.203.000 

 

0009 Национална референтна 
лабораторија за контролу 
квалитета животне средине 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

77.836.000 
  

77.836.000 

 

0010 Информациони систем за 
заштиту животне средине и 
административни послови 

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

176.146.000 
  

176.146.000 

 

0011 Интервентне мере у ванредним 
околностима загађивања 
животне средине и друге 
интервентне мере 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0014 Подстицаји за куповину 
еколошки прихватљивих возила 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

4008 Смањење загађења ваздуха у 
Србији из индивидуалних извора 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

170.000.000 
  

170.000.000 

 

4010 Заштита и очување вода као 
природних ресурса 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

30.000.000 
  

30.000.000 

 

4012 Набавка, замена, реконструкција 
и санација котларница за 
грејање 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

220.000.000 
  

220.000.000 

0405 
 

Заштита природе и климатске промене 1.004.642.000 
 

12.390.000 1.017.032.000 
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0001 Уређење и унапређење система 
заштите природе и очувања 
биодиверзитета 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

151.153.000 
  

151.153.000 

 

0002 Подстицаји за програме 
управљања заштићеним 
природним добрима од 
националног интереса 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

355.000.000 
  

355.000.000 

 

0004 Пошумљавање у циљу заштите и 
очувања предеоног диверзитета 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

100.000.000 
  

100.000.000 

 

4009 Очување и заштита земљишта 
као природног ресурса 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

 

4011 Смањење угљеничког отиска 
локалних заједница применом 
принципа циркуларне економије 
у Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

88.489.000 
 

12.390.000 100.879.000 

 

0006 Подршка раду Завода за заштиту 
природе Србије 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

260.000.000 
  

260.000.000 

0406 
 

Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, 
хемикалијама и биоцидним производима 

4.044.977.000 2.008.850.000 3.719.097.000 9.772.924.000 

 

0001 Уређење система управљања 
отпадом и отпадним водама 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

64.533.000 
  

64.533.000 

 

0002 Уређење система управљања 
хемикалијама и биоцидним 
производима 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

47.575.000 
  

47.575.000 

 

7012 ИПА 2010 - Подршка општинама 
у Републици Србији у припреми 
и спровођењу инфраструктурних 
пројеката (МИСП 2010) 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

672.000 
  

672.000 

 

4003 Пројекти испитивања квалитета 
вода и седимената 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

7.440.000 
  

7.440.000 

 

7069 ИПА 2017 - Сектор заштите 
животне средине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

349.807.000 
 

745.541.000 1.095.348.000 

 

5003 Набавка опреме за сакупљање и 
рециклажу 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

500.000.000 
  

500.000.000 

 

4015 Превенција нeлегалног 
одлагања отпада и уклањање  

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

140.000.000 
  

140.000.000 

 

0004 Санација и затварање 
несанитарних депонија 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

614.000.000 
  

614.000.000 

 

0005 Реализација пројеката изградње 
система управљања отпадом 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

322.000.000 
  

322.000.000 

 

0006 Услуга измештања и трајног 
збрињавања опасног отпада на 
територији Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

900.000.000 
  

900.000.000 

 

7083 ИПА 2018 - Сектор заштите 
животне средине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

808.950.000 1.816.850.000 2.226.917.000 4.852.717.000 

 

7086 ИПА 2020 - Животна средина и 
клима 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

192.000.000 730.560.000 922.560.000 

 

5004 Изградња система за постројење 
за пречишћавање отпадних вода 
у Зубином Потоку 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

250.000.000 
  

250.000.000 

 

4018 Управљање отпадом и 
циркуларна економија 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

40.000.000 
 

1.000.000 41.000.000 

 

4019 Даље јачање капацитета за 
процену ризика опасних 
супстанци кроз њихов цео 
циклус кружења у животној 
средини 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

  

15.079.000 15.079.000 

0407 
 

Зелена агенда 3.562.148.000 1.700.000.000 
 

5.262.148.000 

 

0001 Подршка пројектима цивилног 
друштва у области заштите 
животне средине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 
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0002 Едукативне активности у 
имплементацији Зелене агенде у 
сарадњи са образовним 
институцијама 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

15.000.000 
  

15.000.000 

 

0003 Подстицаји за поновну употребу 
и искоришћење отпада 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

3.497.148.000 
  

3.497.148.000 

 

4002 Унапређење инфраструктуре за 
заштиту животне средине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

1.040.000.000 
 

1.040.000.000 

 

4003 Изградња регионалних центара 
за управљање отпадом 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

300.000.000 
 

300.000.000 

 

4004 Пројекат даљинског грејања у 
Крагујевцу 

МИНИСТАРСТВО 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 

360.000.000 
 

360.000.000 

УКУПНО СЕКТОР ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 16.317.936.000 4.034.640.000 4.359.516.000 24.712.092.000 

Сектор - Енергетика, минералне сировине и рударство 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0501 
 

Планирање и спровођење енергетске политике 13.756.744.000 2.347.000.000 18.618.324.000 34.722.068.000 

 

0001 Уређење система у области 
енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије и 
заштита животне средине у 
енергетици 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

48.081.000 
  

48.081.000 

 

0002 Eлектроенергетикa, нафтa и 
природни гас и системи 
даљинског грејања 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

1.150.182.000 
  

1.150.182.000 

 

0003 Стратешко планирање у 
енергетици 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

38.080.000 
 

2.900.000 40.980.000 

 

0005 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

234.908.000 
  

234.908.000 

 

4001 Формирање базе података за 
нафту и гас 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

4006 Програм подстицања обновљиве 
енергије - развој тржишта 
биомасе - KfW 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

310.000.000 146.800.000 456.800.000 

 

7072 ИПА 2017 - Подршка европским 
интеграцијама 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

  

72.000.000 72.000.000 

 

4008 ИПА 2017 - Изградња гасног 
интерконектора Србија-Бугарска 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

2.220.780.000 2.037.000.000 3.003.024.000 7.260.804.000 

 

4007 Изградња прикључка 
топлодалековода на ТЕНТ А 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

416.500.000 
  

416.500.000 

 

4009 Набавкa основне рударске 
механизације за површинске 
копове ЈП ЕПС 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

9.643.213.000 
  

9.643.213.000 

 

7091 Мере за ублажавање последица 
енергетске кризе 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

  

15.300.000.000 15.300.000.000 

 

7092 ИПА 2020 - I део Демократија и 
управљање 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

  

93.600.000 93.600.000 

0502 
 

Енергетска ефикасност 518.536.000 382.600.000 224.575.000 1.125.711.000 

 

4006 Енергетска ефикасност и 
управљање енергијом у 
општинама у Србији 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

  

128.700.000 128.700.000 

 

4007 Рехабилитација система 
даљинског грејања у Републици 
Србији - фаза V 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

162.600.000 20.930.000 183.530.000 

 

4010 Енергетска ефикасност у јавним 
зградама и обновљиви извори 
енергије у сектору даљинског 
грејања 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

110.000.000 60.000.000 170.000.000 

 

4009 Енергетска ефикасност у 
зградама централне власти 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 

5.000.000 110.000.000 5.000.000 120.000.000 
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ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

0002 Мере за унапређење енергетске 
ефикасности 

УПРАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ И 
ПОДСТИЦАЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

513.536.000 
  

513.536.000 

 

4011 Унапређење система 
енергетског менаџмента ради 
повећања инвестиција у 
енергетску ефикасност јавних 
зграда у Србији 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

  

9.945.000 9.945.000 

0503 
 

Управљање минералним ресурсима 5.172.232.000 
 

925.000 5.173.157.000 

 

0001 Уређење и надзор у области 
геологије и рударства 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

88.963.000 
  

88.963.000 

 

0002 Геолошка истраживања ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
СРБИЈЕ 

293.269.000 
 

925.000 294.194.000 

 

4003 Консолидација пословања ЈП 
ПЕУ Ресавица 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

4.780.000.000 
  

4.780.000.000 

 

4004 Санација и рекултивација 
напуштених рудника и рударских 
објеката 

МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

УКУПНО СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА, МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ И РУДАРСТВО: 19.447.512.000 2.729.600.000 18.843.824.000 41.020.936.000 

Сектор - Опште услуге јавне управе 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0601 
 

Подршка приступању Србије ЕУ 382.323.000 
  

382.323.000 

 

0001 Координација процеса 
европских интеграција 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

49.978.000 
  

49.978.000 

 

0005 Припремљена национална 
верзија правних тековина ЕУ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

60.816.000 
  

60.816.000 

 

0006 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

150.774.000 
  

150.774.000 

 

0007 Информисање јавности и обука о 
процесу европских интеграција 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

71.500.000 
  

71.500.000 

 

0008 Координација за вођење 
преговора о приступању 
Републике Србије ЕУ и Тим за 
подршку преговорима 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

22.270.000 
  

22.270.000 

 

0009 Координација усклађивања са 
циљевима ЕУ унутар зелене 
агенде, дигиталне 
трансформације и одрживости и 
УН Агенде 2030 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

26.985.000 
  

26.985.000 

0602 
 

Подршка ефективном коришћењу Инструмената за 
претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи 

287.820.000 
 

521.481.000 809.301.000 

 

0001 Планирање, програмирање, 
праћење и извештавање о ЕУ 
средствима и међународној 
помоћи 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

61.797.000 
  

61.797.000 

 

0004 Планирање и програмирање и 
ефикасно спровођење програма 
прекограничне и 
транснационалне сарадње 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

61.210.000 
  

61.210.000 

 

0005 Спровођење пројеката ИПА 
компоненте чији је корисник 
МЕИ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

11.293.000 
  

11.293.000 

 

4002 ИПА програм прекограничне 
сарадње Бугарска - Србија - 
техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

16.222.000 
 

17.650.000 33.872.000 

 

4003 ИПА програм прекограничне 
сарадње Румунија - Србија - 
техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

23.471.000 
 

22.550.000 46.021.000 

 

4004 ИПА програм прекограничне 
сарадње Мађарска - Србија - 
техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

15.281.000 
 

7.250.000 22.531.000 

 

4005 ИПА програм прекограничне 
сарадње Хрватска - Србија - 
техничка помоћ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

13.390.000 
 

14.260.000 27.650.000 

 

4008 Транснационални програм МИНИСТАРСТВО ЗА 19.062.000 
 

9.120.000 28.182.000 
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Дунав - техничка помоћ ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

 

4009 Јадранско Јонски 
транснационални програм - 
техничка помоћ  

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

19.040.000 
 

7.620.000 26.660.000 

 

7030 ИПА 2013 - Подршка европским 
интеграцијама и припрема 
пројеката за 2014 - 2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

13.056.000 
 

130.573.000 143.629.000 

 

4010 ИПА програм прекограничне 
сарадње Србија - Црна Гора и 
Србија - Босна и Херцеговина - 
техничка помоћ 2014-2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

6.607.000 
 

43.510.000 50.117.000 

 

4012 ИПА програм прекограничне 
сарадње Србија - Македонија - 
техничка помоћ 2016-2020 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

1.021.000 
 

10.352.000 11.373.000 

 

4013 ИПА прекогранична сарадња - 
Фокална тачка - подршка 
управљању макрорегионалне 
стратегије за Јадранско-јонски 
регион 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

15.110.000 
 

10.560.000 25.670.000 

 

7061 ИПА 2014 - Помоћ приступању ЕУ МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

11.260.000 
 

113.000.000 124.260.000 

 

7075 ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II 
помоћи и Националног програма 
ИПА ТАИБ 2013 (неалоцирана 
средства) 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

  

56.844.000 56.844.000 

 

4015 ИПА 2020 II део - Подршка ЕУ 
интеграцијама - Неалоцирана 
средства 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

  

78.192.000 78.192.000 

0603 
 

Подршка функционисању установа и организација на 
територији АП Косово и Метохија 

9.480.684.000 
 

13.070.000 9.493.754.000 

 

0001 Подршка функционисању и 
унапређењу локалних 
административних капацитета 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

8.669.910.000 
 

12.838.000 8.682.748.000 

 

0002 Подршка функционисању 
васпитно-образовних 
институција у складу са мрежом 
школа и предшколских установа 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

463.919.000 
 

232.000 464.151.000 

 

0003 Подршка функционисању 
здравствених институција у 
складу са мрежом здравствених 
институција 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

48.081.000 
  

48.081.000 

 

0004 Стручна и административна 
подршка 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

298.774.000 
  

298.774.000 

0604 
 

Подршка унапређењу квалитета живота српског и 
неалбанског становништва на територији АП Косово и 
Метохија 

1.696.629.000 
  

1.696.629.000 

 

0001 Подстицај економског развоја КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

462.164.000 
  

462.164.000 

 

0002 Изградња и реконструкција 
стамбених објеката 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

520.725.000 
  

520.725.000 

 

0003 Пружање правне помоћи 
српском и неалбанском 
становништву 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

14.600.000 
  

14.600.000 

 

0004 Подршка социјално угроженом 
становништву и процесу 
повратка 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

373.953.000 
  

373.953.000 

 

0005 Подршка организацијама 
цивилног друштва 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

21.131.000 
  

21.131.000 

 

0006 Заштита културне баштине, 
подршка Српској православној 
цркви и културним активностима 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

304.056.000 
  

304.056.000 

0605 
 

Евиденција, управљање и располагање јавном својином 7.428.416.000 
  

7.428.416.000 

 

0001 Евидентирање, упис права 
својине и других стварних права 
на непокретностима и 
успостављање јавне својине 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

44.990.000 
  

44.990.000 

 

0002 Управљање, располагање и 
заштита државне имовине 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

6.574.677.000 
  

6.574.677.000 

 

0003 Административна подршка раду 
Дирекције 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

61.401.000 
  

61.401.000 
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0004 Управљање друмским, 
граничним и пограничним 
прелазима 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

533.348.000 
  

533.348.000 

 

5004 Изградња ГП Кусјак РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

107.000.000 
  

107.000.000 

 

5005 Изградња ГП Нештин РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

107.000.000 
  

107.000.000 

0606 
 

Подршка раду органа јавне управе 20.374.544.000 
  

20.374.544.000 

 

0001 Развој људских ресурса СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА 

15.712.000 
  

15.712.000 

 

0002 Подршка развоју функције 
управљања људским ресурсима 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА 

169.483.000 
  

169.483.000 

 

0003 Администрација и управљање СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА 

34.121.000 
  

34.121.000 

 

0004 Правна заштита имовине и 
заступање интереса Републике 
Србије пред домаћим судовима 

ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

0005 Правна заштита имовине и 
заступање интереса Републике 
Србије пред међународним 
судовима 

ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

1.095.000.000 
  

1.095.000.000 

 

0006 Администрација и управљање и 
рад писарнице 

ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

519.862.000 
  

519.862.000 

 

0007 Одржавање објеката и oпреме, 
набавка опреме и материјала 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

1.100.774.000 
  

1.100.774.000 

 

0008 Информационо-комуникационе, 
опште и специјализоване услуге 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

786.511.000 
  

786.511.000 

 

0009 Администрација и управљање УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

2.369.931.000 
  

2.369.931.000 

 

0010 Стручни и оперативни послови 
Северно-бачког управног округа 

СЕВЕРНОБАЧКИ 
УПРАВНИ ОКРУГ 

20.964.000 
  

20.964.000 

 

0011 Стручни и оперативни послови 
Средње-банатског управног 
округа 

СРЕДЊOБАНАТСКИ 
УПРАВНИ ОКРУГ 

19.271.000 
  

19.271.000 

 

0012 Стручни и оперативни послови 
Северно-банатског управног 
округа 

СЕВЕРНОБАНАТСКИ 
УПРАВНИ ОКРУГ 

18.233.000 
  

18.233.000 

 

0013 Стручни и оперативни послови 
Јужно-банатског управног округа 

ЈУЖНОБАНАТСКИ 
УПРАВНИ ОКРУГ 

21.233.000 
  

21.233.000 

 

0014 Стручни и оперативни послови 
Западно-бачког управног округа 

ЗАПАДНОБАЧКИ 
УПРАВНИ ОКРУГ 

17.911.000 
  

17.911.000 

 

0015 Стручни и оперативни послови 
Сремског управног округа 

СРЕМСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

15.300.000 
  

15.300.000 

 

0016 Стручни и оперативни послови 
Јужно-бачког управног округа 

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

29.462.000 
  

29.462.000 

 

0017 Стручни и оперативни послови 
Мачванског управног округа 

МАЧВАНСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

14.708.000 
  

14.708.000 

 

0018 Стручни и оперативни послови 
Колубарског управног округа 

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

25.893.000 
  

25.893.000 

 

0019 Стручни и оперативни послови 
Подунавског управног округа 

ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

18.697.000 
  

18.697.000 

 

0020 Стручни и оперативни послови 
Браничевског управног округа 

БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

16.461.000 
  

16.461.000 

 

0021 Стручни и оперативни послови 
Шумадијског управног округа 

ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

22.063.000 
  

22.063.000 

 

0022 Стручни и оперативни послови 
Поморавског управног округа 

ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

26.809.000 
  

26.809.000 

 

0023 Стручни и оперативни послови 
Борског управног округа 

БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 18.742.000 
  

18.742.000 

 

0024 Стручни и оперативни послови 
Зајечарског управног округа 

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

18.861.000 
  

18.861.000 

 

0025 Стручни и оперативни послови 
Златиборског управног округа 

ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

39.872.000 
  

39.872.000 
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0026 Стручни и оперативни послови 
Моравичког управног округа 

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

26.257.000 
  

26.257.000 

 

0027 Стручни и оперативни послови 
Рашког управног округа 

РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 29.426.000 
  

29.426.000 

 

0028 Стручни и оперативни послови 
Расинског управног округа 

РАСИНСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

18.233.000 
  

18.233.000 

 

0029 Стручни и оперативни послови 
Нишавског управног округа 

НИШАВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

33.103.000 
  

33.103.000 

 

0030 Стручни и оперативни послови 
Топличког управног округа 

ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

22.661.000 
  

22.661.000 

 

0031 Стручни и оперативни послови 
Пиротског управног округа 

ПИРОТСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

15.660.000 
  

15.660.000 

 

0032 Стручни и оперативни послови 
Јабланичког управног округа 

ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

17.759.000 
  

17.759.000 

 

0033 Стручни и оперативни послови 
Пчињског управног округа 

ПЧИЊСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

14.900.000 
  

14.900.000 

 

0034 Стручни и оперативни послови 
Косовског управног округа 

КОСОВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

18.726.000 
  

18.726.000 

 

0035 Стручни и оперативни послови 
Пећког управног округа 

ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ 6.733.000 
  

6.733.000 

 

0036 Стручни и оперативни послови 
Призренског управног округа 

ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

7.959.000 
  

7.959.000 

 

0037 Стручни и оперативни послови 
Косовско-митровачког управног 
округа 

КОСОВСКО-
МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

13.508.000 
  

13.508.000 

 

0038 Стручни и оперативни послови 
Косовско-поморавског управног 
округа 

КОСОВСКО-
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ 
ОКРУГ 

14.438.000 
  

14.438.000 

 

0039 Извршење судских поступака МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

13.373.307.000 
  

13.373.307.000 

 

5010 Реконструкција и доградња 
угоститељско-резиденцијалног 
објекта „Клуб посланикаˮ 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ 
ОРГАНА 

321.000.000 
  

321.000.000 

0607 
 

Систем јавне управе 715.007.000 
  

715.007.000 

 

0001 Управна инспекција МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

61.480.000 
  

61.480.000 

 

0006 Уређење и надзор система јавне 
управе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

32.807.000 
  

32.807.000 

 

0007 Систем матичних књига МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

73.298.000 
  

73.298.000 

 

0009 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

223.731.000 
  

223.731.000 

 

0010 Подршка раду ЈП Службени 
гласник 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

252.000.000 
  

252.000.000 

 

0011 Стручно усавршавање и стручни 
испити 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

71.691.000 
  

71.691.000 

0608 
 

Систем локалне самоуправе 34.158.451.000 200.001.000 266.462.000 34.624.914.000 

 

0001 Подршка локалној самоуправи МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

33.327.366.000 
  

33.327.366.000 

 

0002 Уређење и надзор у области 
локалне самоуправе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

50.859.000 
  

50.859.000 

 

0004 Подршка развоју и 
функционисању система локалне 
самоуправе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

500.000.000 
  

500.000.000 

 

0005 Подршка раду Заједничког 
консултативног одбора Комитета 
региона Европске уније и 
Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2.114.000 
  

2.114.000 

 

4003 Програм за сузбијање ларви 
комараца на територији 
Републике Србије - Централна 
Србија 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

220.000.000 
  

220.000.000 

 

4005 Локална самоуправа за 21. век МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

94.690.000 94.690.000 
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5001 Партнерство за локални развој МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

58.112.000 200.001.000 171.772.000 429.885.000 

0610 
 

Развој система јавних политика 154.554.000 
  

154.554.000 

 

0005 Анализа ефеката прописа РЕПУБЛИЧКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ 
ПОЛИТИКЕ 

111.696.000 
  

111.696.000 

 

0006 Управљање квалитетом јавних 
политика 

РЕПУБЛИЧКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ 
ПОЛИТИКЕ 

42.858.000 
  

42.858.000 

0611 
 

Израда резултата званичне статистике 1.616.869.000 
 

697.546.000 2.314.415.000 

 

0001 Демографија и друштвене 
статистике 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

52.177.000 
  

52.177.000 

 

0002 Макроекономске статистике и 
статистика пољопривреде 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

28.935.000 
  

28.935.000 

 

0003 Пословне статистике РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

37.324.000 
  

37.324.000 

 

0004 Администрација и управљање РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

916.760.000 
  

916.760.000 

 

4001 Усаглашавање званичне 
статистике са европским 
статистичким системом 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

13.500.000 
 

83.748.000 97.248.000 

 

7071 ИПА 2018 - Национални програм РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

523.000.000 
 

613.798.000 1.136.798.000 

 

0005 Координација статистичког 
система и статистика тржишта 
рада 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 

45.173.000 
  

45.173.000 

0612 
 

Развој система и заштита права у поступцима јавних 
набавки 

251.856.000 
  

251.856.000 

 

0001 Развој и праћење система јавних 
набавки 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

87.307.000 
  

87.307.000 

 

0002 Заштитa права у поступцима 
јавних набавки 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У 
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 

148.331.000 
  

148.331.000 

 

0005 Административна подршка раду 
Републичке комисије 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА 
ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У 
ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ 
НАБАВКИ 

16.218.000 
  

16.218.000 

0613 
 

Реформа јавне управе 191.553.000 
 

38.900.000 230.453.000 

 

0003 Уређење јавно - службеничког 
система заснованог на заслугама 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

59.228.000 
  

59.228.000 

 

0004 Подршка раду регионалне 
школе за јавну управу - РЕСПА 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

18.000.000 
  

18.000.000 

 

0005 Управљање реформом јавне 
управе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

113.525.000 
  

113.525.000 

 

0006 Реформа инспекцијског надзора МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

800.000 
  

800.000 

 

7019 ИПА 2014 - Реформа јавне 
управе 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

32.347.000 32.347.000 

 

7074 ИПА 2018 - Демократија и 
управљање 

МИНИСТАРСТВО 
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

6.553.000 6.553.000 

0614 
 

Информационе технологије и електронска управа 10.179.446.000 
  

10.179.446.000 

 

0001 Развој система ИТ и електронске 
управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

694.491.000 
  

694.491.000 

 

0002 Развој ИТ и информационе 
безбедности 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

590.069.000 
  

590.069.000 

 

5003 Имплементација електронских 
регистара органа и организација 
јавне управе и људских ресурса у 
систему јавне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

989.330.000 
  

989.330.000 
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5004 Успостављање Дата центра за 
регистре, „Backup” центар и 
„Disaster Recovery” 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

173.033.000 
  

173.033.000 

 

5001 Одржавање софтверских 
лиценци 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

1.748.000.000 
  

1.748.000.000 

 

5002 Успостављање ЦЕРТ-а КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

205.000.000 
  

205.000.000 

 

4006 Србија на додир - Дигитална 
трансформација за развој 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

5005 Имплементација „Oracle” 
технологије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

720.000.000 
  

720.000.000 

 

5006 Изградња Дата центра у 
Крагујевцу 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

1.442.800.000 
  

1.442.800.000 

 

5014 Јединствена информациона 
комуникациона мрежа е Управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

446.000.000 
  

446.000.000 

 

5007 Унапређење услуга електронске 
управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

143.723.000 
  

143.723.000 

 

5009 Интегрални „CRM”, „TICKETING” 
и мултиканални комуникациони 
систем 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

235.200.000 
  

235.200.000 

 

5010 Софтверско решење за обраду и 
чување електронских фактура 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

96.000.000 
  

96.000.000 

 

5015 SMART CITY КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

155.000.000 
  

155.000.000 

 

5018 Креативно 
иновативни/мултифункционални 
центар „Ложионица” 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

1.850.000.000 
  

1.850.000.000 

 

5016 ИБМ лиценце КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

290.000.000 
  

290.000.000 

 

5017 Систем за размену података КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

100.800.000 
  

100.800.000 

0615 
 

Стручно усавршавање у јавној управи 217.482.000 
 

57.048.000 274.530.000 

 

0001 Програмирање и спровођење 
програма стручног усавршавања 
у јавној управи 

НАЦИОНАЛНА 
АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ 
УПРАВУ 

203.970.000 
  

203.970.000 

 

4001 Јачање професионалних 
капацитета државних 
службеника на положају 

НАЦИОНАЛНА 
АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ 
УПРАВУ 

13.512.000 
 

57.048.000 70.560.000 

УКУПНО СЕКТОР ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ: 87.135.634.000 200.001.000 1.594.507.000 88.930.142.000 

Сектор - Саобраћај и комуникације 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0701 
 

Уређење и надзор у области саобраћаја 50.003.196.000 
 

4.028.712.000 54.031.908.000 

 

0001 Друмски транспорт, путеви и 
безбедност саобраћаја 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

19.959.779.000 
  

19.959.779.000 

 

0002 Железнички и интермодални 
саобраћај 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

25.178.494.000 
  

25.178.494.000 
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САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

0003 Водни саобраћај МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

80.145.000 
  

80.145.000 

 

0004 Ваздушни саобраћај МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.023.506.000 
  

2.023.506.000 

 

0005 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

804.146.000 
  

804.146.000 

 

0006 Утврђивање техничке 
способности пловних и 
плутајућих објеката за пловидбу 
и експлоатацију 

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ 
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 

80.197.000 
  

80.197.000 

 

0008 Одржавање водних путева ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ 
ПУТЕВЕ 

246.884.000 
 

700.000 247.584.000 

 

0011 Стручни послови организовања 
и спровођења истраживања 
несрећа у ваздушном, 
железничком и водном 
саобраћају 

ЦЕНТАР ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ 
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ 

70.922.000 
  

70.922.000 

 

0012 Регулисање железничког 
тржишта и осигурање 
безбедности и 
интероперабилности 
железничког саобраћаја 

ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

83.451.000 
  

83.451.000 

 

7006 ИПА 2013 - Сектор саобраћаја ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ 
ПУТЕВЕ 

93.843.000 
 

38.109.000 131.952.000 

 

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.656.000 
 

9.380.000 11.036.000 

 

7052 Транснационални програм 
Дунав 2014-2020 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

6.000.000 
  

6.000.000 

 

7060 ИПА 2015 Саобраћај МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.339.582.000 
 

3.876.039.000 5.215.621.000 

 

4001 Стратегија ЕУ за Јадранско - 
јонски регион 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

  

7.280.000 7.280.000 

 

7081 ИПА 2020 - Демократија и 
управљање 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

34.591.000 
 

58.804.000 93.395.000 

 

4003 ИПА 2020-Подршка ЕУ 
интеграцијама-неалоцирана 
средства 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

  

38.400.000 38.400.000 

0702 
 

Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за 
Републику Србију 

95.163.227.000 158.892.635.000 6.072.484.000 260.128.346.000 

 

0001 Подршка реализацији пројеката 
и међународна сарадња 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

166.410.000 
  

166.410.000 

 

5008 Брза саобраћајница Iб реда Нови 
Сад-Рума 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.433.000.000 8.200.000.000 
 

10.633.000.000 

 

5011 Израда Генералног пројекта 
робно-транспортног центра и 
Студије оправданости, Идејног и 
Главног пројекта контејнерског 
терминала у Макишу 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

25.000.000 
  

25.000.000 

 

5013 Израда Идејног решења и 
Главног пројекта измештања 
пута Београд-Сремчица у 
Железнику 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.000.000 
  

3.000.000 

 

5015 Пројекат мађарско - српске 
железнице 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 

6.326.769.000 18.709.728.000 
 

25.036.497.000 
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ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

5017 Извођење дела радова на 
изградњи аутопута Е-75, 
деоница: ГП Келебија-петља 
Суботица Југ 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

28.161.000 
  

28.161.000 

 

5035 Изградња аутопута Е-761, 
деоница: Појате - Прељина 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

617.534.000 50.000.000.000 
 

50.617.534.000 

 

5019 Изградња београдске 
обилазнице на аутопуту E-70/E-
75, деоница: Мост преко реке 
Саве код Остружнице-Бубањ 
Поток (сектори 4, 5 и 6) 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

11.200.000.000 
  

11.200.000.000 

 

5023 Рехабилитација путева и 
унапређење безбедности 
саобраћаја 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1.014.240.000 
 

1.014.240.000 

 

5026 Програм водоснабдевања и 
пречишћавања отпадних вода у 
општинама средње величине у 
Србији V и Зелени градови 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

480.000.000 
 

480.000.000 

 

5027 Реконструкција железничке 
пруге Ниш - Димитровград 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

400.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 4.400.000.000 

 

5029 Реконструкција старог моста на 
граничном прелазу Љубовија - 
Братунац  

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

120.000.000 
  

120.000.000 

 

5030 Реконструкција моста на 
граничном прелазу - Каракај 
(Зворник) 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

5032 Реконструкција моста на 
граничном прелазу - Шепак 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

5033 Реконструкција моста на 
граничном прелазу - Скелани 
(Бајина Башта) 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

15.000.000 
  

15.000.000 

 

5034 Изградња аутопута Е-763, 
деоница: Прељина - Пожега 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.680.000.000 15.704.000.000 
 

19.384.000.000 

 

5043 Изградња аутопута Е-761 
Београд-Сарајево 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.925.200.000 6.048.000.000 
 

8.973.200.000 

 

5045 Изградња саобраћајнице Рума - 
Шабац - Лозница 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.973.000.000 10.379.000.000 
 

13.352.000.000 

 

5046 Реализација пројеката 
железничке инфраструктуре 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1.000.000 
 

1.000.000 

 

5047 Програм интегрисаног 
управљања чврстим отпадом у 
Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

180.000.000 
 

180.000.000 

 

5038 Адаптација бродске преводнице 
у саставу ХЕПС „Ђердап 1” 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.360.000 
 

2.360.000 

 

5039 Имплементација система хидро-
метео станица и система 
надзора клиренса мостова 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

52.939.000 35.400.000 
 

88.339.000 

 

5040 Успостављање VTS и VHF радио-
телефонског система на 
унутрашњим водним путевима 
Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

60.180.000 353.646.000 
 

413.826.000 

 

5042 Вађење потонуле немачке флоте 
из Другог светског рата 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

442.500.000 841.733.000 1.284.233.000 
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5050 Изградња аутопута Ниш-
Мердаре, деоница: Ниш-
Плочник 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

2.435.698.000 1.042.485.000 3.478.183.000 

 

5048 Изградња аутопута Е-763, 
деоница: Нови Београд-Сурчин 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.200.000.000 
  

3.200.000.000 

 

5051 Хидротехнички и багерски 
радови на критичним секторима 
за пловидбу на реци Сави 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

99.120.000 193.874.000 
 

292.994.000 

 

5052 Изградња постројења за 
пречишћавање воде за пиће у 
Кикинди 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

400.000.000 
  

400.000.000 

 

5049 Програм водоснабдевања и 
пречишћања отпадних вода у 
општинама средње величине у 
Србији VI 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

60.000.000 
 

60.000.000 

 

5061 Реконструкција и доградња 
граничног прелаза Хоргош 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.455.000.000 
  

1.455.000.000 

 

5062 Изградња аутопута, деоница: 
Београд - Зрењанин 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

5054 Унапређење услова за 
превођење бродова у оквиру 
бране на Тиси код Новог Бечеја 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

49.968.000 
  

49.968.000 

 

5055 Изградња нове Луке у Београду МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

151.735.000 
  

151.735.000 

 

5056 Проширење капацитета Луке 
Сремска Митровица 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

126.258.000 1.132.800.000 
 

1.259.058.000 

 

5057 Проширење капацитета Луке 
Богојево 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.239.000.000 708.000.000 
 

1.947.000.000 

 

5058 Проширење капацитета Луке 
Прахово 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

982.350.000 522.150.000 
 

1.504.500.000 

 

5059 Адаптација бродске преводнице 
у саставу ХЕПС „Ђердап 2” 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

416.067.000 418.213.000 1.155.226.000 1.989.506.000 

 

5064 Изградња новог моста преко 
реке Саве у Београду 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

670.000.000 3.805.000.000 
 

4.475.000.000 

 

5066 Изградња брзе саобраћајнице, 
деоница: Иверак-Лајковац 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.310.000.000 4.120.000.000 
 

5.430.000.000 

 

4004 Пројекат унапређења трговине и 
транспорта Западног Балкана уз 
примену вишефазног 
програмског приступа 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

356.705.000 
 

356.705.000 

 

5069 Пројекат изградње обилазница и 
тунела  

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2.490.000.000 
  

2.490.000.000 

 

4007 Развој и инсталација система за 
навигационо праћење и 
електронско обележавање 
пловног пута на Сави (AtoNs) 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

84.960.000 33.040.000 118.000.000 

 

5077 Изградња центра за обуку 
чланова посаде бродова 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

25.181.000 450.760.000 
 

475.941.000 

 

5067 Изградња моста - обилазнице 
око Новог Сада са приступним 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

800.000.000 1.000.000.000 
 

1.800.000.000 



18 

 

саобраћајницама САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

5070 Пројекат изградње комуналне 
(канализационе) инфраструктуре 
и инфраструктуре за одлагање 
комуналног чврстог отпада у 
Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

5.000.000.000 8.310.233.000 
 

13.310.233.000 

 

5071 Пројекат сакупљања и 
пречишћавања отпадних вода 
Централног канализационог 
система Града Београда 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.215.000 5.736.000 
 

6.951.000 

 

5078 Модернизација железничког 
сектора у Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

1.398.632.000 
 

1.398.632.000 

 

5076 Брза саобраћајница Е-75, петља 
Пожаревац - Голубац 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

3.120.000.000 6.240.000.000 
 

9.360.000.000 

 

5072 Изградња београдског метроа МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

15.000.000.000 15.000.000.000 
 

30.000.000.000 

 

5073 Изградња Националног 
фудбалског стадиона са 
пратећим садржајима 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

7.591.000.000 100.000.000 
 

7.691.000.000 

 

5074 Изградња северне обилазнице 
око Крагујевца 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

4006 Експропријација земљишта у 
циљу изградње капиталних 
пројеката 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

18.598.140.000 
  

18.598.140.000 

 

4008 Програм интегралног развоја 
Овчарско-Кабларске клисуре 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

235.000.000 
  

235.000.000 

 

4009 Програм интегралног развоја 
Југозападне Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1.165.000.000 
  

1.165.000.000 

0703 
 

Телекомуникације и информационо друштво 1.032.487.000 
 

2.342.340.000 3.374.827.000 

 

0001 Уређење и надзор електронских 
комуникација и поштанског 
саобраћаја 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

133.837.000 
  

133.837.000 

 

0003 Одржавање и развој АМРЕС МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

135.000.000 
  

135.000.000 

 

0008 Развој информационог друштва МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

228.192.000 
  

228.192.000 

 

0010 Развој ИКТ инфраструктуре у 
установама образовања, науке и 
културе 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

154.001.000 
  

154.001.000 

 

4005 Изградња широкопојасне 
комуникационе инфраструктуре 
у руралним пределима 
Републике Србије - Фаза 1 и 2 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

  

2.342.340.000 2.342.340.000 

 

5004 Дигитализација туристичке 
понуде Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

309.942.000 
  

309.942.000 

 

0011 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

71.515.000 
  

71.515.000 

УКУПНО СЕКТОР САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ: 146.198.910.000 158.892.635.000 12.443.536.000 317.535.081.000 

Сектор - Тржиште рада 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0802 
 

Уређење система рада и радно-правних односа 6.563.512.000 
 

66.363.000 6.629.875.000 

 

0002 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

1.147.258.000 
  

1.147.258.000 
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0003 Инспекција рада ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД 499.779.000 
  

499.779.000 

 

0004 Уређење у области безбедности 
и  здравља на раду 

УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

24.725.000 
  

24.725.000 

 

0005 Права запослених у случају 
стечаја послодавца 

УСТАНОВЕ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ 
РАДНОГ ОДНОСА И 
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ 
СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА 

327.280.000 
  

327.280.000 

 

0006 Социјално партнерство УСТАНОВЕ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ 
РАДНОГ ОДНОСА И 
САВЕТА ЗА РАЗВОЈ 
СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА 

56.961.000 
  

56.961.000 

 

0010 Подршка Националној служби за 
запошљавање 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

4.245.800.000 
  

4.245.800.000 

 

0011 Мирно решавање радних 
спорова 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА 
ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ 
РАДНИХ СПОРОВА 

28.565.000 
  

28.565.000 

 

7011 ИПА 2013 - Друштвени развој МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

2.454.000 
 

22.078.000 24.532.000 

 

0013 Запошљавање и социјалне 
иновације ЕАСИ 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

39.490.000 
 

44.285.000 83.775.000 

 

0014 Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 
за пореске олакшице 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

140.000.000 
  

140.000.000 

 

5001 Доградња ЕДМС система са 
интеграцијом са другим 
системима 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

51.200.000 
  

51.200.000 

0803 
 

Активна политика запошљавања 1.526.594.000 
 

363.198.000 1.889.792.000 

 

0003 Подршка решавању радно-
правног статуса вишка 
запослених 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

250.000.000 
  

250.000.000 

 

0004 Подршка предузећима за 
професионалну рехабилитацију 
особа са инвалидитетом 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

625.000.000 
  

625.000.000 

 

0005 Подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом путем 
Националне службе за 
запошљавање 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

550.000.000 
  

550.000.000 

 

7024 ИПА 2014 - Сектор подршке 
запошљавању младих и активној 
инклузији 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

3.843.000 
 

34.580.000 38.423.000 

 

0006 Подршка развоју социјалног 
предузетништва 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

1.000 
  

1.000 

 

0007 Подршка ИТ преквалификацији МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

7084 ИПА 2020 - Подршка спровођењу 
мера активне политике 
запошљавања 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

87.750.000 
 

270.000.000 357.750.000 

 

4001 Јачање локалне политике 
запошљавања 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

  

58.618.000 58.618.000 

УКУПНО СЕКТОР ТРЖИШТЕ РАДА: 8.090.106.000 
 

429.561.000 8.519.667.000 

Сектор - Социјална заштита 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

0901 
 

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање 185.348.200.000 
  

185.348.200.000 
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0001 Подршка за исплату 
недостајућих средстава за 
пензије 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

156.363.200.000 
  

156.363.200.000 

 

0002 Подршка остварењу права 
корисника у складу са Законом о 
пензијском и инвалидском 
осигурању и посебним 
прописима 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

28.985.000.000 
  

28.985.000.000 

0902 
 

Социјална заштита 119.277.780.000 
 

18.710.976.000 137.988.756.000 

 

0001 Подршка Републичком фонду за 
здравствено осигурање 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

71.141.000.000 
  

71.141.000.000 

 

0002 Регистар обавезног социјалног 
осигурања 

УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР 
ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

243.783.000 
  

243.783.000 

 

0003 Права корисника социјалне 
заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

27.129.589.000 
  

27.129.589.000 

 

0004 Подршка удружењима и 
локалним заједницама 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

1.396.700.000 
  

1.396.700.000 

 

0005 Обављање делатности установа 
социјалне заштите  

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

9.440.923.000 
 

14.978.738.000 24.419.661.000 

 

0006 Заштита положаја особа са 
инвалидитетом  

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

468.915.000 
  

468.915.000 

 

0008 Примена међународних уговора 
о социјалном осигурању 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

18.025.000 
  

18.025.000 

 

0009 Сарадња са међународним 
институцијама у области 
социјалног осигурања 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

1.500.000 
  

1.500.000 

 

0010 Администрација и управљање ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

12.526.000 
  

12.526.000 

 

0013 Подршка раду хранитеља УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

5.771.400.000 
  

5.771.400.000 

 

0011 Енергетски угрожени купац МИНИСТАРСТВО 
РУДАРСТВА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ 

900.450.000 
 

3.100.000.000 4.000.450.000 

 

7045 ИПА 2013 - Друштвени развој 2 МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

2.384.000 
 

21.456.000 23.840.000 

 

0014 Подршка смештају у приватне 
домове 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

12.026.000 
  

12.026.000 

 

0015 Подршка раду установа 
социјалне заштите 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

1.396.559.000 
  

1.396.559.000 

 

7085 ИПА 2020 - Модернизација 
система социјалне заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

  

537.750.000 537.750.000 

 

4003 Помоћ мигрантској популацији у 
Србији  

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

  

73.032.000 73.032.000 

 

0016 Права корисника ван мреже 
установа социјалне заштите 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

170.000.000 
  

170.000.000 

 

5001 Израда и имплементација 
информационог система за 
подршку пословним процесима 
у спровођењу социјалне заштите 
- СОЗИС 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

834.000.000 
  

834.000.000 

 

5002 Регистар Социјална карта МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

138.000.000 
  

138.000.000 

 

4004 Инвестиције у установе 
социјалне заштите 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

200.000.000 
  

200.000.000 

0903 
 

Породично-правна заштита грађана 88.551.700.000 
  

88.551.700.000 

 

0001 Права корисника из области МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 87.532.188.000 
  

87.532.188.000 
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заштите породице и деце ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

 

0004 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О ПОРОДИЦИ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

109.112.000 
  

109.112.000 

 

0006 Подршка породици и деци МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О ПОРОДИЦИ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

170.200.000 
  

170.200.000 

 

0007 Координација и спровођење 
политике у области демографије 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О ПОРОДИЦИ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

131.000.000 
  

131.000.000 

 

0008 Координација и спровођење 
популационе политике 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О ПОРОДИЦИ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

74.200.000 
  

74.200.000 

 

0009 Подршка удружењима у области 
заштите породице и деце 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
БРИГУ О ПОРОДИЦИ И 
ДЕМОГРАФИЈУ 

535.000.000 
  

535.000.000 

0904 
 

Борачко-инвалидска заштита 17.948.700.000 
  

17.948.700.000 

 

0001 Права корисника борачко-
инвалидске заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

17.798.700.000 
  

17.798.700.000 

 

0002 Очување традиција 
ослободилачких ратова Србије 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

100.000.000 
  

100.000.000 

 

0003 Подршка удружењима у области 
борачко-инвалидске заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА 

50.000.000 
  

50.000.000 

УКУПНО СЕКТОР СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: 411.126.380.000 
 

18.710.976.000 429.837.356.000 

Сектор - Људска права и грађанско друштво 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1001 
 

Унапређење и заштита људских и мањинских права и 
слобода 

3.296.672.000 
 

1.851.070.000 5.147.742.000 

 

0002 Права националних мањина на 
самоуправу 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

30.000.000 
  

30.000.000 

 

0003 Заштита права у поступцима 
пред  домаћим судовима 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 400.000.000 
  

400.000.000 

 

0004 Заштита људских и мањинских 
права пред страним судовима 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 10.000.000 
  

10.000.000 

 

0005 Стварање услова за политику 
једнаких могућности 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

50.203.000 
  

50.203.000 

 

0007 Унапређење положаја 
националних мањина 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

322.227.000 
  

322.227.000 

 

0008 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

73.588.000 
  

73.588.000 

 

0009 Контрола законитости поступања 
органа јавне управе 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 240.151.000 
  

240.151.000 

 

0010 Спровођење Опционог 
протокола уз Конвенцију против 
тортуре и других сурових, 
нељудских или понижавајућих 
казни или поступака (НПМ) 

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 4.100.000 
  

4.100.000 

 

0011 Доступност информација од 
јавног значаја и заштита 
података о личности 

ПОВЕРЕНИК ЗА 
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД 
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И 
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О 
ЛИЧНОСТИ 

337.300.000 
  

337.300.000 

 

0012 Делотворно сузбијање и заштита 
од дискриминације 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

115.446.000 
  

115.446.000 

 

0013 Подршка присилним 
мигрантима и унапређење 
система управљања 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

1.212.681.000 
 

897.430.000 2.110.111.000 
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миграцијама 

 

0014 Рад Комисије за нестала лица КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

32.000.000 
  

32.000.000 

 

0039 Заштита људских и мањинских 
права пред страним судовима 

ДРЖАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

455.500.000 
  

455.500.000 

 

4003 Симулација суђења MOOT 
COURT 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

587.000 
  

587.000 

 

4005 Равноправно до циља ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

308.000 
  

308.000 

 

4006 Не цени књигу по корицама - 
Жива библиотека у Србији 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

340.000 
  

340.000 

 

0017 Бесплатна правна помоћ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 10.000.000 
  

10.000.000 

 

0018 Регионални стамбени програм КОМЕСАРИЈАТ ЗА 
ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ 

1.000.000 
 

953.640.000 954.640.000 

 

4009 Панел младих ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

500.000 
  

500.000 

 

4013 Мост разумевања ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

291.000 
  

291.000 

 

4014 Видљивост унапређује 
равноправност 

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ 
РАВНОПРАВНОСТИ 

450.000 
  

450.000 

1002 
 

Стварање подстицајног окружења за развој цивилног 
друштва 

40.862.000 
 

500.000 41.362.000 

 

0001 Подстицајно окружење за развој 
цивилног друштва 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

40.861.000 
 

500.000 41.361.000 

 

7010 ИПА Подршка за учешће у 
програмима ЕУ 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И ДРУШТВЕНИ 
ДИЈАЛОГ 

1.000 
  

1.000 

1003 
 

Отклањање последица одузимања имовине 5.597.780.000 
 

360.000.000 5.957.780.000 

 

0001 Отклањање последица 
одузимања имовине жртвама 
холокауста који немају живих 
законских наследника 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

118.180.000 
  

118.180.000 

 

0002 Враћање одузете имовине и 
обештећење за одузету имовину 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

5.000.000.000 
 

360.000.000 5.360.000.000 

 

0003 Подршка раду Агенције за 
реституцију 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

479.600.000 
  

479.600.000 

УКУПНО СЕКТОР ЉУДСКА ПРАВА И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО: 8.935.314.000 
 

2.211.570.000 11.146.884.000 

Сектор - Урбанизам и просторно планирање 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1101 
 

Уређење и надзор у области планирања и изградње 908.948.000 300.000.000 
 

1.208.948.000 

 

0001 Подршка изради просторних и 
урбанистичких планова 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

378.409.000 
  

378.409.000 

 

0002 Издавање дозвола и других 
управних и вануправних аката 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

121.993.000 
  

121.993.000 

 

0003 Припрема и спровођење мера 
стамбене и архитектонске 
политике и унапређење 
комуналних делатности, 
енергетске ефикасности и 
грађевинских производа 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

114.989.000 
  

114.989.000 

 

0004 Послови спровођења 
обједињене процедуре и 
озакоњење 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

47.320.000 
  

47.320.000 

 

0005 Регулаторне делатности, 
уређење грађевинског 
земљишта и легализација 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

236.237.000 
  

236.237.000 

 

4003 Пројекат урбане обнове 
стамбеног блока у Краљеву, 

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

1.000.000 300.000.000 
 

301.000.000 
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оштећеног земљотресом САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

4004 Стратегија и урбани развој МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 

9.000.000 
  

9.000.000 

1102 
 

Државни премер, катастар и управљање геопросторним 
подацима на националном нивоу 

5.359.165.000 9.000 
 

5.359.174.000 

 

0001 Управљање непокретностима и 
водовима 

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

3.721.900.000 
  

3.721.900.000 

 

0002 Обнова и одржавање 
референтних основа, 
референтних система и државне 
границе Републике Србије 

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

240.306.000 
  

240.306.000 

 

0003 Стручни, управни и инспекцијски 
надзор и процена вредности 
непокретности 

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

100.214.000 
  

100.214.000 

 

0004 Успостављање и унапређење 
националне инфраструктуре 
геопросторних података  

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

46.462.000 
  

46.462.000 

 

0005 Унапређење регистра 
просторних јединица и адресног 
регистра и успостава 
интероперабилности са другим 
регистрима 

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

607.821.000 
  

607.821.000 

 

0006 Администрација и управљање РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

642.462.000 
  

642.462.000 

 

4002 Унапређење земљишне 
администрације у Републици 
Србији 

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

 

9.000 
 

9.000 

УКУПНО СЕКТОР УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ: 6.268.113.000 300.009.000 
 

6.568.122.000 

Сектор - Култура и информисање 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1201 
 

Уређење и развој система у области културе 693.849.000 
  

693.849.000 

 

0001 Уређење и надзор система у 
области културе 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

82.215.000 
  

82.215.000 

 

0003 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

212.134.000 
  

212.134.000 

 

0004 Послови поверени 
репрезентативним  удружењима 
у култури 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

 

0005 Подршка унапређењу 
капацитета културног сектора на 
локалном нивоу 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

349.500.000 
  

349.500.000 

1202 
 

Унапређење система заштите културног наслеђа 5.120.417.000 
 

1.027.520.000 6.147.937.000 

 

0001 Подршка истраживању, заштити 
и очувању непокретног 
културног наслеђа 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

382.409.000 
  

382.409.000 

 

0005 Обнова и заштита Манастира 
Хиландар 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

80.000.000 
  

80.000.000 

 

0006 Одржавање Дворског комплекса 
на Дедињу 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

67.000.000 
  

67.000.000 

 

0008 Подршка раду Матице Српске МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

61.000.000 
  

61.000.000 

 

0009 Дигитализација културног 
наслеђа 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

77.250.000 
  

77.250.000 

 

0010 Подршка раду установа у 
области заштите и очувања 
културног наслеђа 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 3.760.175.000 
 

1.027.520.000 4.787.695.000 

 

0011 Подршка истраживању, заштити 
и очувању нематеријалног и 
покретног културног наслеђа 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

187.800.000 
  

187.800.000 

 

0012 Подршка развоју библиотечко-
информационе делатности и 
библиотечко-информационе 
делатности Савеза слепих Србије 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

60.000.000 
  

60.000.000 

 

0014 Дигитализација у области 
заштите и очувања културног 
наслеђа 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 97.847.000 
  

97.847.000 
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0013 Подршка раду завода за заштиту 
споменика културе и историјских 
архива 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

5006 Конзервација, рестаурација и 
презентација археолошког 
налазишта „Царичин град” у 
општини Лебане 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 56.436.000 
  

56.436.000 

 

5004 Истраживање, заштита и 
презентација археолошког 
налазишта Бело брдо у Винчи 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 271.000.000 
  

271.000.000 

 

0015 Подршка обављању матичне 
делатности установа заштите 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

18.500.000 
  

18.500.000 

1203 
 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 6.458.579.000 
 

86.936.000 6.545.515.000 

 

0001 Подршка развоју визуелне 
уметности и мултимедије 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

115.000.000 
  

115.000.000 

 

0002 Подршка филмској уметности и 
осталом аудиовизуелном 
стваралаштву 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

1.930.000.000 
  

1.930.000.000 

 

0003 Подршка развоју књижевног 
стваралаштва и издаваштва 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

178.500.000 
  

178.500.000 

 

0004 Подршка развоју музичког 
стваралаштва 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

90.000.000 
  

90.000.000 

 

0006 Подршка културној делатности 
друштвенo осетљивих група 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

55.000.000 
  

55.000.000 

 

0007 Подршка раду установа културе 
у области савременог 
стваралаштва  

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 3.608.279.000 
 

86.936.000 3.695.215.000 

 

0008 Дигитализација савременог 
стваралаштва 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

9.300.000 
  

9.300.000 

 

0009 Дигитализација у области 
савременог стваралаштва 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 4.500.000 
  

4.500.000 

 

0010 Подршка јачању савременог 
стваралаштва Срба у 
иностранству 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

18.000.000 
  

18.000.000 

 

0011 Подршка развоју уметничке игре МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

 

0012 Подршка јачању позоришне 
уметности 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

100.000.000 
  

100.000.000 

 

4001 Престоница културе Србије МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

300.000.000 
  

300.000.000 

1204 
 

Систем јавног информисања 1.449.698.000 
 

800.000 1.450.498.000 

 

0001 Подршка остваривању јавног 
интереса у области 
информисања 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

233.200.000 
  

233.200.000 

 

0003 Подршка информисању грађана 
на територији АП Косово и 
Метохија на српском језику 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

10.280.000 
  

10.280.000 

 

0005 Подршка информисању 
припадника српског народа у 
земљама региона на српском 
језику 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

29.320.000 
  

29.320.000 

 

0006 Подршка информисању 
националних мањина на 
сопственом језику 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

41.559.000 
  

41.559.000 

 

0007 Подршка информисању особа са 
инвалидитетом 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

15.460.000 
  

15.460.000 

 

0008 Подршка раду установе за 
новинско - издавачку делатност 
„Панорама” 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

54.331.000 
 

800.000 55.131.000 

 

0009 Финансирање основне 
делатности јавних медијских 
сервиса 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

900.000.000 
  

900.000.000 

 

0010 Пројектно финансирање јавних 
медијских сервиса 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

130.000.000 
  

130.000.000 

 

0011 Међународна сарадња у области 
информисања 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0012 Развој система у области јавног 
информисања и надзор над 
спровођењем закона 

МИНИСТАРСТВО 
ИНФОРМИСАЊА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

25.548.000 
  

25.548.000 
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1205 
 

Међународна културна сарадња 442.800.000 
  

442.800.000 

 

0005 Европске интеграције и сарадња 
са међународним 
организацијама 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

126.900.000 
  

126.900.000 

 

0006 Билатерална сарадња и 
Међународна културна размена 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

178.900.000 
  

178.900.000 

 

7010 ИПА Подршка за учешће у 
програмима ЕУ 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

87.000.000 
  

87.000.000 

 

4001 Нови Сад - Европска престоница 
културе 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

1206 
 

Признања за допринос култури 240.000.000 
  

240.000.000 

 

0001 Национална признања за 
врхунски допринос у култури 

МИНИСТАРСТВО 
КУЛТУРЕ 

240.000.000 
  

240.000.000 

УКУПНО СЕКТОР КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ: 14.405.343.000 
 

1.115.256.000 15.520.599.000 

Сектор - Спорт и омладина 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1301 
 

Развој система спорта 4.590.446.000 
 

273.492.000 4.863.938.000 

 

0001 Уређење и надзор система 
спорта 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 46.254.000 
  

46.254.000 

 

0004 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО СПОРТА 109.069.000 
  

109.069.000 

 

0005 Програми гранских спортских 
савеза 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 1.735.856.000 
  

1.735.856.000 

 

0006 Допинг контроле УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ 
АНТИДОПИНГА 

37.793.000 
 

17.963.000 55.756.000 

 

0007 Контрола тренираности 
спортиста и физичке 
способности становништва 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

103.440.000 
 

22.284.000 125.724.000 

 

0008 Програм Спортског савеза Србије МИНИСТАРСТВО СПОРТА 150.000.000 
  

150.000.000 

 

0009 Програм Олимпијског комитета 
Србије 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 260.000.000 
  

260.000.000 

 

0010 Програм Параолимпијског 
комитета Србије 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 86.000.000 
  

86.000.000 

 

0011 Програми међународних и 
националних спортских 
такмичења 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 150.000.000 
  

150.000.000 

 

0012 Програми спортских кампова за 
перспективне спортисте 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 50.000.000 
  

50.000.000 

 

0013 Стипендирање врхунских 
спортиста 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 378.500.000 
  

378.500.000 

 

0014 Новчане награде за врхунске 
спортске резултате 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 50.000.000 
  

50.000.000 

 

0015 Национална признања за 
посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 1.116.000.000 
  

1.116.000.000 

 

0016 Управљање објектима и 
административни послови 

УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

229.334.000 
 

233.245.000 462.579.000 

 

0017 Посебни програми у области 
спорта 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 35.000.000 
  

35.000.000 

 

4017 Одржавање Београдског 
маратона 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 30.000.000 
  

30.000.000 

 

0018 Међународна сарадња у области 
спорта 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 23.200.000 
  

23.200.000 

1302 
 

Омладинска политика 579.284.000 
 

23.747.000 603.031.000 

 

0002 Подршка ЈЛС у спровођењу 
омладинске политике 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

221.000.000 
  

221.000.000 

 

0004 Развој и спровођење 
омладинске политике 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

65.195.000 
  

65.195.000 

 

0005 Програми и пројекти подршке 
младима у образовању, 
васпитању, безбедности, 
здрављу и партиципацији 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

105.000.000 
  

105.000.000 

 

0006 Програми и пројекти подршке 
младима у запошљавању 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

114.000.000 
  

114.000.000 

 

7024 ИПА 2014 - Сектор подршке МИНИСТАРСТВО 2.639.000 
 

23.747.000 26.386.000 
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запошљавању младих и активној 
инклузији 

ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

 

0008 Међународна сарадња у области 
омладине 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

71.450.000 
  

71.450.000 

1303 
 

Развој спортске инфраструктуре 62.632.000 
 

3.992.000 66.624.000 

 

0001 Изградња и капитално 
одржавање спортске 
инфраструктуре 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 62.000.000 
  

62.000.000 

 

7025 ИПА 2014 - Сектор целоживотног 
учења 

МИНИСТАРСТВО СПОРТА 632.000 
 

3.992.000 4.624.000 

УКУПНО СЕКТОР СПОРТ И ОМЛАДИНА: 5.232.362.000 
 

301.231.000 5.533.593.000 

Сектор - Јавна безбедност 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1401 
 

Безбедно друштво 74.836.000 
  

74.836.000 

 

0004 Хуманитарно разминирање у 
Републици Србији 

ЦЕНТАР ЗА 
РАЗМИНИРАЊЕ 

74.836.000 
  

74.836.000 

1403 
 

Високо образовање у области јавне безбедности 539.894.000 
 

79.460.000 619.354.000 

 

0001 Управљање радом 
Криминалистичко полицијског 
универзитета 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-
ПОЛИЦИЈСКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ 

539.894.000 
 

79.460.000 619.354.000 

1404 
 

Национални систем заштите тајних података и 
административна подршка раду Савета и Бироа 

66.223.000 
  

66.223.000 

 

0001 Стручни послови у области 
заштите тајних података и 
подршка Канцеларије раду 
Савета и Бироа 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА 
ЗА НАЦИОНАЛНУ 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ 
ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

66.223.000 
  

66.223.000 

1407 
 

Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 9.982.307.000 
 

104.041.000 10.086.348.000 

 

0003 Управљање у ванредним 
ситуацијама 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

7.745.718.000 
  

7.745.718.000 

 

4006 ИПА - Сигурније прекогранично 
подручје кроз унапређено 
реаговање у ванредним 
ситуацијама и заједничке обуке 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

24.126.000 
 

58.140.000 82.266.000 

 

5007 Подизање капацитета Сектора за 
ванредне ситуације набавком 
возила различите намене 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

1.613.619.000 
  

1.613.619.000 

 

5008 Подизање капацитета СВС-а кроз 
стварање услова за адекватан 
смештај, изградњом нових 
објеката као и реконструкцијом, 
санацијом и адаптацијом 
постојећих у периоду од 2022. до 
2024. године 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

569.000.000 
  

569.000.000 

 

4007 ИПА прекогранична сарадња - 
Припрема становништва за 
акције у случају катастрофе и 
побољшање капацитета стучних 
тимова за реаговање у 
ванредним ситуацијама у 
прекограничном бугарско-
српском региону 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

29.844.000 
 

45.901.000 75.745.000 

1408 
 

Управљање људским и материјалним ресурсима 17.734.391.000 
  

17.734.391.000 

 

0001 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

14.264.391.000 
  

14.264.391.000 

 

0002 Међународне активности, 
сарадња и партнерство 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

215.000.000 
  

215.000.000 

 

0003 Помоћ породицама погинулих и 
рањених 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

60.000.000 
  

60.000.000 

 

5008 Повећање информатичких 
капацитета за обављање 
пословних процеса у 
Министарству унутрашњих 
послова - фаза II 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

50.000.000 
  

50.000.000 

 

5010 Изградња центра за 
информациону безбедност 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

320.000.000 
  

320.000.000 

 

5013 Надоградња и проширење 
система IP телефоније у 
Министарству унутрашњих 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

100.000.000 
  

100.000.000 
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5014 Проширење система еЛТЕ у 
Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

705.000.000 
  

705.000.000 

 

5015 Јачање информатичко-
комуникационих и аналитичких 
капацитета Управе 
криминалистичке полиције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

425.000.000 
  

425.000.000 

 

5016 Подизање оперативних 
капацитета посебних и 
специјалне јединице 
Министарства унутрашњих 
послова - фаза II 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

5017 Унапређење информационе 
безбедности и Дата центра МУП 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

145.000.000 
  

145.000.000 

 

5019 Унапређење капацитета за 
реализацију обука у Центру за 
полицијску обуку 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

150.000.000 
  

150.000.000 

 

5011 Набавка наоружања, оружне 
опреме, техничке, 
комуникационе и заштитне 
опреме за потребе 
организационих јединица 
Министарства унутрашњих 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

200.000.000 
  

200.000.000 

 

5012 Изградња, реконструкција и 
санација објеката ради 
унапређења капацитета за 
реализацију обука у наставном 
центру „Макишˮ 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

800.000.000 
  

800.000.000 

1409 
 

Безбедност 74.360.900.000 
 

202.522.000 74.563.422.000 

 

0001 Руковођење и координација 
рада полиције и управних 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

3.729.528.000 
  

3.729.528.000 

 

0002 Специјална и посебне јединице 
полиције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

13.187.282.000 
  

13.187.282.000 

 

0003 Полицијске управе МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

54.463.302.000 
  

54.463.302.000 

 

7072 ИПА 2017 - Подршка европским 
интеграцијама 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

  

116.729.000 116.729.000 

 

5016 Изградња, реконструкција и 
адаптација објеката 
организационих јединица 
Дирекције полиције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

467.080.000 
  

467.080.000 

 

5014 Набавка опреме за потребе 
организационих јединица 
Дирекције полиције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

534.230.000 
  

534.230.000 

 

5018 Изградња, реконструкција и 
проширење комплекса 
Хеликоптерске јединице 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

855.600.000 
  

855.600.000 

 

5019 Набавка, ремонт и 
модернизација возила за 
потребе организационих 
јединица Министарства 
унутрашњих послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

668.878.000 
  

668.878.000 

 

5020 Опремање и реконструкција 
објеката Сектора унутрашње 
контроле у циљу подизања 
капацитета за превенцију и 
сузбијање корупције у 
Министарству унутрашњих 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

40.000.000 
  

40.000.000 

 

7081 ИПА 2020 - Демократија и 
управљање 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

  

85.793.000 85.793.000 

 

5021 Изградња, реконструкција и 
адаптација објеката за потребе 
организационих јединица 
Министарства унутрашњих 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

415.000.000 
  

415.000.000 

1410 
 

Управљање државном границом 6.142.479.000 
 

64.774.000 6.207.253.000 

 

7018 ИПА 2014 - Сектор унутрашњих 
послова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

  

18.000.000 18.000.000 

 

0001 Управљање радом граничне 
полиције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

6.138.257.000 
  

6.138.257.000 

 

4001 ИПА Сигурнија клима у румунско 
- српском прекограничном 
подручју 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

4.222.000 
 

46.774.000 50.996.000 
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УКУПНО СЕКТОР ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ: 116.854.900.000 
 

450.797.000 117.305.697.000 

Сектор - Економска и развојна политика 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1501 
 

Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 350.697.000 
 

14.000.000 364.697.000 

 

0001 Инфраструктурни и економски 
развој 

СЛУЖБА 
КООРДИНАЦИОНОГ 
ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ 
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И 
МЕДВЕЂА 

293.599.000 
  

293.599.000 

 

0002 Стручнa и административнa 
подршка спровођењу политика 
Координационог тела 

СЛУЖБА 
КООРДИНАЦИОНОГ 
ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ 
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И 
МЕДВЕЂА 

57.098.000 
 

14.000.000 71.098.000 

1503 
 

Развој националног система инфраструктуре квалитета 751.086.000 
 

66.416.000 817.502.000 

 

0001 Уређење у области безбедности 
и квалитета производа на 
тржишту 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

36.050.000 
  

36.050.000 

 

0002 Акредитација тела за 
оцењивање усаглашености 

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ 
АКРЕДИТАЦИЈЕ 

227.107.000 
  

227.107.000 

 

0003 Уређење области 
стандардизације 

УСТАНОВА У ОБЛАСТИ 
СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ 

121.476.000 
 

57.106.000 178.582.000 

 

0004 Развој метролошког система ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И 
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

246.684.000 
 

9.310.000 255.994.000 

 

0005 Развој система контроле 
предмета од драгоцених метала 

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И 
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

18.169.000 
  

18.169.000 

 

4001 ПРОИЗВОД ИНФО-Успостављање 
јединственог дигиталног сервиса 
у вези са техничким прописима  

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

51.600.000 
  

51.600.000 

 

4004 Програм финансијске подршке - 
Коришћењем стандардa до 
конкурентнијих производа 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

1505 
 

Регионални развој 1.037.000.000 
  

1.037.000.000 

 

0004 Подстицање равномерног 
регионалног развоја 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

35.000.000 
  

35.000.000 

 

4004 Подршка развоју пословне 
инфраструктуре 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

1.000.000.000 
  

1.000.000.000 

 

4005 Програм развоја Подриња МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

2.000.000 
  

2.000.000 

1506 
 

Развој трговине и заштите потрошача 1.111.663.000 
 

75.563.000 1.187.226.000 

 

0002 Тржишна инспекција МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

751.109.000 
  

751.109.000 

 

0004 Уређење сектора трговине, 
услуга и политике конкуренције 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

73.096.000 
  

73.096.000 

 

0005 Подстицаји за развој 
националног бренда Србије и 
очување старих заната 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0006 Јачање заштите потрошача МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

50.918.000 
  

50.918.000 

 

0007 Подршка програмима удружења 
потрошача и вансудском 
решавању потрошачких спорова 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

24.000.000 
  

24.000.000 

 

0008 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

159.339.000 
  

159.339.000 

 

0009 Кooрдинaциja пoслoвa развоја, 
упрaвљaња прojeктимa и 
европских интеграција 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

40.201.000 
  

40.201.000 

 

7070 ИПА 2016 - Подршка у форми 
твининг пројекта 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

  

20.888.000 20.888.000 

 

4005 ИПА 2018 - Јачање заштите 
потрошача у Републици Србији 
као одговор на нове изазове на 

МИНИСТАРСТВО 
УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ 
ТРГОВИНЕ 

3.000.000 
 

54.675.000 57.675.000 
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тржишту 

1507 
 

Уређење и развој у области туризма 2.560.125.000 
  

2.560.125.000 

 

0004 Туристичка инспекција МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

169.848.000 
  

169.848.000 

 

0005 Подстицаји за изградњу 
инфраструктуре и 
супраструктуре у туристичким 
дестинацијама 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

822.760.000 
  

822.760.000 

 

0006 Подршка раду ЈП „Скијалишта 
Србије” 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0007 Подршка раду ЈП „Стара 
планинаˮ 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0008 Подршка раду „Тврђава 
Голубачки град”  д.о.о. 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0009 Подршка раду „Парк Палић” 
д.о.о. 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0010 Подстицаји за пројекте 
промоције, едукације и тренинга 
у туризму 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

105.000.000 
  

105.000.000 

 

0011 Подршка раду Туристичке 
организације Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

400.000.000 
  

400.000.000 

 

0012 Истраживање тржишта, 
управљање квалитетом, 
унапређење туристичких 
производа и конкурентности у 
туризму 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

127.505.000 
  

127.505.000 

 

4003 Ваучери за интензивирање 
коришћења туристичке понуде 
Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

500.000.000 
  

500.000.000 

 

7051 Подршка одржавању ЕГЗИТ 
фестивала  

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

65.000.000 
  

65.000.000 

 

4004 Подстицаји унапређењу 
рецептивне туристичко-
угоститељске понуде 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

5002 Унапређење инфраструктуре у 
области наутичког туризма 

МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

223.740.000 
  

223.740.000 

 

0013 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

105.272.000 
  

105.272.000 

1508 
 

Уређење и надзор у области привредног и регионалног 
развоја 

2.799.292.000 
  

2.799.292.000 

 

0001 Контрола и надзор над радом 
јавних предузећа 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

30.616.000 
  

30.616.000 

 

0002 Политике и мере привредног и 
регионалног развоја 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

300.328.000 
  

300.328.000 

 

0003 Управљање процесом 
приватизације и стечајем 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

203.168.000 
  

203.168.000 

 

0004 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

265.180.000 
  

265.180.000 

 

4002 Кредитна подршка предузећима 
у поступку приватизације 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

2.000.000.000 
  

2.000.000.000 

1509 
 

Подстицаји развоју конкурентности привреде 2.408.499.000 
  

2.408.499.000 

 

4002 Подршка развоју 
предузетништва 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

2.002.499.000 
  

2.002.499.000 

 

4003 Подршка кроз стандардизовани 
сет услуга за МСПП 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

42.000.000 
  

42.000.000 

 

4008 Подршка индустријском развоју МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

364.000.000 
  

364.000.000 

1510 
 

Привлачење инвестиција 23.834.496.000 
  

23.834.496.000 

 

0001 Стручна и административна 
подршка у области привредног и 
регионалног развоја 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

800.000.000 
  

800.000.000 

 

0003 Улагања од посебног значаја МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

23.001.000.000 
  

23.001.000.000 

 

0004 Унапређење ефикасности рада 
државних органа ради стварања 
повољнијег пословног и 
инвестиционог окружења 

УПРАВА ЗА БРЗИ 
ОДГОВОР 

1.000 
  

1.000 

 

0005 Промоција, развој, контрола и 
надзор слободних зона 

УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ 
ЗОНЕ 

32.495.000 
  

32.495.000 
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4001 Оснивачки улог Републике 
Србије у привредним друштвима 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ 

1.000.000 
  

1.000.000 

1511 
 

Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање 
последица елементарне непогоде 

7.997.578.000 12.017.651.000 
 

20.015.229.000 

 

0001 Координација послова обнове и 
изградње објеката јавне намене 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

169.574.000 
  

169.574.000 

 

0002 Координација послова након 
елементарне и друге непогоде 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

20.000.000 
  

20.000.000 

 

5001 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области 
здравства 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

1.595.998.000 7.570.697.000 
 

9.166.695.000 

 

5002 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области просвете 
и науке 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

832.653.000 1.355.513.000 
 

2.188.166.000 

 

5003 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области спортске 
инфраструктуре 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

5.087.467.000 
  

5.087.467.000 

 

5004 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области 
социјалне заштите 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

 

1.258.074.000 
 

1.258.074.000 

 

5005 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области културе 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

 

661.290.000 
 

661.290.000 

 

5006 Обнова и изградња објеката 
јавне намене у области локалне 
комуналне инфраструктуре 

МИНИСТАРСТВО ЗА 
ЈАВНА УЛАГАЊА 

291.886.000 1.172.077.000 
 

1.463.963.000 

УКУПНО СЕКТОР ЕКОНОМСКА И РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА: 42.850.436.000 12.017.651.000 155.979.000 55.024.066.000 

Сектор - Судство и правни систем 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1601 
 

Борба против корупције 318.884.000 
  

318.884.000 

 

0001 Стручна подршка Влади у борби 
против корупције 

САВЕТ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ 

23.101.000 
  

23.101.000 

 

0007 Спровођење механизама 
спречавања корупције 

АГЕНЦИЈА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ 
КОРУПЦИЈЕ 

295.783.000 
  

295.783.000 

1602 
 

Уређење и управљање у систему правосуђа 4.552.636.000 
 

42.600.000 4.595.236.000 

 

0001 Рад савета Високог савета 
судства 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 120.042.000 
  

120.042.000 

 

0002 Рад административне 
канцеларије Високог савета 
судства 

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 43.657.000 
  

43.657.000 

 

0003 Рад већа Државног већа 
тужилаца 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ 
ТУЖИЛАЦА 

8.000.000 
  

8.000.000 

 

0004 Рад административне 
канцеларије Државног већа 
тужилаца 

ДРЖАВНО ВЕЋЕ 
ТУЖИЛАЦА 

118.313.000 
  

118.313.000 

 

0005 Материјална подршка раду 
правосудних органа 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 1.570.968.000 
 

42.000.000 1.612.968.000 

 

0008 Управљање одузетом имовином ДИРЕКЦИЈА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ 
ИМОВИНОМ 

63.067.000 
  

63.067.000 

 

0009 Стручнo усавршавање за будуће 
и постојеће носиоце правосудне 
функције 

ПРАВОСУДНА 
АКАДЕМИЈА 

509.180.000 
 

600.000 509.780.000 

 

0010 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 884.409.000 
  

884.409.000 

 

5006 Набавка неопходне опреме за 
функционисање правосудних 
органа 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 350.000.000 
  

350.000.000 

 

5009 Решавање смештајно-техничких 
услова правосудних органа у 
Нишу 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 500.000.000 
  

500.000.000 

 

5010 Унапређење смештајно-
техничких услова рада 
правосудних органа 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 125.000.000 
  

125.000.000 

 

5030 Реконструкција зграде трећег 
основног суда у Београду 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 210.000.000 
  

210.000.000 

 

5032 Реконструкција и адаптација 
објекта Привредног суда у 
Сомбору 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 50.000.000 
  

50.000.000 
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1603 
 

Рад судова 32.088.820.000 
 

3.460.905.000 35.549.725.000 

 

0002 Техничка подршка раду судова СУДОВИ 169.230.000 
  

169.230.000 

 

0003 Спровођење судских поступака 
Врховног касационог суда 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ 
СУД 

266.588.000 
 

72.935.000 339.523.000 

 

0004 Административна подршка 
спровођењу судских поступака  
Врховног касационог суда 

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ 
СУД 

425.852.000 
 

13.829.000 439.681.000 

 

0005 Спровођење судских поступака 
Управног суда 

УПРАВНИ СУД 211.387.000 
 

70.418.000 281.805.000 

 

0006 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Управног суда 

УПРАВНИ СУД 307.743.000 
 

11.433.000 319.176.000 

 

0007 Спровођење судских поступака 
Привредног апелационог суда 

ПРИВРЕДНИ 
АПЕЛАЦИОНИ СУД 

145.054.000 
 

52.032.000 197.086.000 

 

0008 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Привредног апелационог суда 

ПРИВРЕДНИ 
АПЕЛАЦИОНИ СУД 

162.399.000 
 

4.548.000 166.947.000 

 

0009 Спровођење судских поступака 
Прекршајног апелационог суда 

ПРЕКРШАЈНИ 
АПЕЛАЦИОНИ СУД 

199.685.000 
 

63.507.000 263.192.000 

 

0010 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Прекршајног апелационог суда 

ПРЕКРШАЈНИ 
АПЕЛАЦИОНИ СУД 

309.400.000 
 

10.695.000 320.095.000 

 

0011 Спровођење судских поступака 
Апелационих судова 

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 856.490.000 
 

269.996.000 1.126.486.000 

 

0012 Административна подршка 
спровођењу судских поступака  
Апелационих судова 

АПЕЛАЦИОНИ СУДОВИ 1.101.471.000 
 

34.590.000 1.136.061.000 

 

0013 Спровођење судских поступака 
Виших судова 

ВИШИ СУДОВИ 2.686.473.000 
 

455.253.000 3.141.726.000 

 

0014 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Виших судова 

ВИШИ СУДОВИ 2.301.417.000 
 

106.044.000 2.407.461.000 

 

0015 Спровођење судских поступака 
Основних судова 

ОСНОВНИ СУДОВИ 6.082.105.000 
 

1.137.892.000 7.219.997.000 

 

0016 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Основних судова 

ОСНОВНИ СУДОВИ 6.938.608.000 
 

395.003.000 7.333.611.000 

 

0017 Спровођење судских поступака 
Привредних судова 

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 4.134.313.000 
 

184.888.000 4.319.201.000 

 

0018 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Привредних судова 

ПРИВРЕДНИ СУДОВИ 1.057.894.000 
 

56.402.000 1.114.296.000 

 

0019 Спровођење судских поступака 
Прекршајних судова 

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 2.358.001.000 
 

383.761.000 2.741.762.000 

 

0020 Административна подршка 
спровођењу судских поступака 
Прекршајних судова 

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ 2.374.710.000 
 

137.679.000 2.512.389.000 

1604 
 

Рад тужилаштва 7.693.565.000 
 

127.326.000 7.820.891.000 

 

0002 Техничка подршка раду 
тужилаштва 

ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 7.607.000 
  

7.607.000 

 

0003 Спровођење тужилачких 
активности Републичког јавног 
тужилаштва 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО 

19.659.000 
  

19.659.000 

 

0004 Административна подршка раду 
Републичког јавног тужилаштва 

РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО 

132.323.000 
 

1.420.000 133.743.000 

 

0005 Спровођење тужилачких 
активности Тужилаштва за ратне 
злочине 

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 
ЗЛОЧИНЕ 

16.346.000 
  

16.346.000 

 

0006 Административна подршка раду 
Тужилаштва за ратне злочине 

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ 
ЗЛОЧИНЕ 

198.358.000 
  

198.358.000 

 

0007 Спровођење тужилачких 
активности Тужилаштва за 
организовани криминал 

ТУЖИЛАШТВО ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ 

44.224.000 
  

44.224.000 

 

0008 Административна подршка раду 
Тужилаштва за организовани 
криминал 

ТУЖИЛАШТВО ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ 

403.615.000 
  

403.615.000 

 

0009 Спровођење тужилачких 
активности Апелационих јавних 
тужилаштава 

АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

198.547.000 
  

198.547.000 

 

0010 Административна подршка раду 
Апелационих јавних 

АПЕЛАЦИОНА ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

124.315.000 
 

5.894.000 130.209.000 
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тужилаштава 

 

0011 Спровођење тужилачких 
активности Виших јавних 
тужилаштава 

ВИША ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

1.636.471.000 
  

1.636.471.000 

 

0012 Административна подршка раду 
Виших јавних тужилаштава 

ВИША ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

729.247.000 
 

38.949.000 768.196.000 

 

0013 Спровођење тужилачких 
активности Основних јавних 
тужилаштава 

ОСНОВНА ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

2.730.543.000 
  

2.730.543.000 

 

0014 Административна подршка раду 
Основних јавних тужилаштава 

ОСНОВНА ЈАВНА 
ТУЖИЛАШТВА 

1.452.310.000 
 

81.063.000 1.533.373.000 

1605 
 

Заштита уставности и законитости и људских и мањинских 
права и слобода  

609.736.000 
  

609.736.000 

 

0001 Остваривање уставних 
надлежности, администрација и 
управљање 

УСТАВНИ СУД 609.736.000 
  

609.736.000 

1606 
 

Изградња, праћење и унапређење правног система 113.533.000 
  

113.533.000 

 

0001 Надзор над процесом доношења 
прописа и општих аката у 
правном систему 

РЕПУБЛИЧКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО 

113.533.000 
  

113.533.000 

1607 
 

Управљање извршењем кривичних санкција 13.238.061.000 104.150.000 2.137.546.000 15.479.757.000 

 

0001 Извршење кривичних санкција УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

9.980.724.000 
 

843.601.000 10.824.325.000 

 

5001 Израда пројектно-техничких 
документација за нове објекте и 
објекте које треба 
реконструисати 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

61.200.000 
  

61.200.000 

 

5003 Адаптација притвореничких 
блокова у Окружном затвору 
Београд 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

107.500.000 
  

107.500.000 

 

5006 Изградња новог затвора у 
Крагујевцу 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

110.000.000 12.000.000 
 

122.000.000 

 

5008 Реконструкција смештајних 
капацитета по заводима у 
оквиру Управе за извршење 
кривичних санкција 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

88.400.000 
  

88.400.000 

 

5009 КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, 
изгрaдњa и рeкoнструкциja 
oбjeкaтa 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

210.000.000 
  

210.000.000 

 

5010 Изградња и реконструкција 
смештајних капацитета у КПЗ 
Пожаревац-Забела 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

51.000.000 
  

51.000.000 

 

0002 Подршка лицима лишених 
слободе 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

2.296.855.000 
 

1.293.933.000 3.590.788.000 

 

0003 Интерна производња УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

70.709.000 
  

70.709.000 

 

5014 Изградња смештајних 
капацитета затвореног типа 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

33.000.000 
  

33.000.000 

 

0005 Алтернативне санкције УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

125.073.000 
 

12.000 125.085.000 

 

5015 Изградња и опремање новог 
затвора у Крушевцу 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

40.600.000 12.150.000 
 

52.750.000 

 

5016 Изградња и опремање новог 
павиљона у Сремској Митровици 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

17.600.000 80.000.000 
 

97.600.000 

 

5017 Изградња и опремање новог 
затвора у Суботици 

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

45.400.000 
  

45.400.000 

УКУПНО СЕКТОР СУДСТВО И ПРАВНИ СИСТЕМ: 58.615.235.000 104.150.000 5.768.377.000 64.487.762.000 

Сектор - Одбрана 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1703 
 

Операције и функционисање МО и ВС 159.526.185.000 
 

1.341.176.000 160.867.361.000 

 

0001 Функционисање МО и ВС МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

81.578.939.000 
 

553.076.000 82.132.015.000 

 

0002 Мултинационалне операције МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

1.506.878.000 
  

1.506.878.000 

 

0003 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

61.326.155.000 
  

61.326.155.000 



33 

 

 

0004 Ванредне ситуације МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

13.500.000 
  

13.500.000 

 

0005 Изградња и одржавање 
стамбеног простора 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

  

20.000.000 20.000.000 

 

0006 Унапређење стања у области 
наоружања и војне опреме и 
одржавање средстава 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

  

650.000.000 650.000.000 

 

0007 Унапређење стања у области 
војног образовања и војне 
научноистраживачке делатности 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

  

115.000.000 115.000.000 

 

4001 Попуна ратних материјалних 
резерви 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

240.000.000 
  

240.000.000 

 

0008 Функционисање система 
специјалних веза 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

502.212.000 
  

502.212.000 

 

4008 Модернизација и ремонт 
средстава НВО 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

812.100.000 
  

812.100.000 

 

0009 Војно здравство МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

2.804.172.000 
 

3.100.000 2.807.272.000 

 

5007 Возила и опрема МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

1.800.000.000 
  

1.800.000.000 

 

5009 Транспортна и војнополицијска 
средства Војске Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

390.000.000 
  

390.000.000 

 

5008 Опремање НВО по трипартитном 
споразуму 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

6.662.229.000 
  

6.662.229.000 

 

5010 Опремање ВМА медицинском 
опремом 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

690.000.000 
  

690.000.000 

 

5011 Изградња, реконструкција и 
капитално одржавање објеката 
за смештај НВО и особља МО и 
ВС 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

700.000.000 
  

700.000.000 

 

5012 Информатичка и 
телекомуникациона опрема МО 
и ВС 

МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ 

500.000.000 
  

500.000.000 

УКУПНО СЕКТОР ОДБРАНА: 159.526.185.000 
 

1.341.176.000 160.867.361.000 

Сектор - Здравство 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1801 
 

Уређење и надзор у области здравства 925.979.000 
  

925.979.000 

 

0001 Уређење здравственог система МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

195.826.000 
  

195.826.000 

 

0002 Надзор здравствених установа МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

139.333.000 
  

139.333.000 

 

0003 Санитарни надзор МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

366.110.000 
  

366.110.000 

 

0004 Надзор у области лекова и 
медицинских средстава и 
психоактивних контролисаних 
супстанци и прекурсора 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

39.274.000 
  

39.274.000 

 

0007 Администрација и управљање МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

185.436.000 
  

185.436.000 

1802 
 

Превентивна здравствена заштита 1.939.842.000 
 

49.609.000 1.989.451.000 

 

0001 Подршка раду института „Др 
Милан Јовановић Батут” 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

437.092.000 
  

437.092.000 

 

0002 Подршка раду института и 
завода за јавно здравље 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.288.279.000 
  

1.288.279.000 

 

0003 Омасовљавање добровољног 
давалаштва крви 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

26.000.000 
  

26.000.000 

 

0004 Вирусолошки надзор 
инфективних болести (Институт 
„Tорлак”) 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

60.190.000 
  

60.190.000 

 

0005 Превенција ширења хуманог 
беснила (Пастеров завод) 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.500.000 
  

1.500.000 

 

0010 Унапређење доступности 
здравствене заштите ромској 
популацији 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

49.800.000 
  

49.800.000 

 

0011 Стручни и оперативни послови у 
области борбе против дрога 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ ДРОГА 

27.761.000 
  

27.761.000 

 

4001 Детекција вируса Западног Нила 
у популацијама комараца на 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

2.000.000 
  

2.000.000 
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територији Републике Србије 

 

4002 Детекција изазивача Лајмске 
болести и вирусног, крпељског 
енцефалитиса на популацији 
крпеља 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

2.000.000 
  

2.000.000 

 

4012 Превенције обољења изазваних 
хуманим папилома вирусом 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.500.000 
  

1.500.000 

 

0012 Подршка активностима 
удружења грађана у области 
здравствене заштите 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

8.000.000 
  

8.000.000 

 

4013 Подршка активностима 
удружења грађана у области 
превенције и контроле HIV 
инфекције 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

33.720.000 
 

49.609.000 83.329.000 

 

4016 Програм спречавања слепила у 
Србији код деце са прематурном 
ретинопатијом уз програм 
развоја ретине 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

4017 Подршка имплементацији 
програмских активности за 
унапређење оралног здравља 
деце и омладине у Републици 
Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.000.000 
  

1.000.000 

1803 
 

Развој квалитета и доступности здравствене заштите 1.396.083.000 2.050.577.000 496.014.000 3.942.674.000 

 

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 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

0005 Лечење обољења, стања или 
повреда које се не могу успешно 
лечити у Републици Србији 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

283.000.000 
 

50.000.000 333.000.000 

 

0006 Програми Црвеног крста Србије МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

4003 Унапређење квалитета рада 
Одељења за типизацију ткива 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

18.000.000 
  

18.000.000 

 

4004 Подршка здравственој заштити 
оболелих од хемофилије и 
других урођених коагулопатија 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

3.000.000 
  

3.000.000 

 

4005 Обезбеђивање услова за 
трансплантацију органа код 
одраслих 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

4006 Обезбеђивање услова за рад 
јавне/породичне банке крви 
пупчаника 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.650.000 
  

1.650.000 

 

0008 Извршавање мера безбедности 
обавезног психијатријског 
лечења и чувања у здравственој 
установи, обавезног лечења 
алкохоличара и зависника од 
дрога 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

300.000.000 
  

300.000.000 

 

0009 Јавна овлашћења поверена 
Црвеном крсту Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

15.000.000 
  

15.000.000 

 

0007 Уређење Управе у области 
биомедицине 

УПРАВА ЗА 
БИОМЕДИЦИНУ 

19.556.000 
  

19.556.000 

 

4018 Успостављање Националног 
програма за пресађивање 
људских органа у Републици 
Србији 

УПРАВА ЗА 
БИОМЕДИЦИНУ 

43.000.000 
  

43.000.000 

 

4019 Подршка пружању здравствене 
заштите мигрантима 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

  

141.540.000 141.540.000 

 

4021 ИПА 2018 - Подршка унапређењу 
капацитета релевантних 
институција у „SoHo” систему 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

81.277.000 
 

182.074.000 263.351.000 

 

4022 Хитан одговор Републике Србије 
на COVID-19 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

 

2.050.577.000 
 

2.050.577.000 

 

7082 ИПА 2020 - Образовање, 
запошљавање и социјалне 
политике 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

21.600.000 
 

122.400.000 144.000.000 

 

4024 Подстицање активности развоја 
Регистра типизираних давалаца 
крви и компонената крви у 
Институту за трансфузију крви 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

5.000.000 
  

5.000.000 
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Србије 

1807 
 

Развој инфраструктуре здравствених установа 9.698.446.000 2.596.421.000 
 

12.294.867.000 

 

0001 Изградња и опремање 
здравствених установа у 
државној својини чији је оснивач 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

3.000.000.000 
  

3.000.000.000 

 

4001 Информатизација здравственог 
система у јединствени 
информациони систем 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.500.000.000 
  

1.500.000.000 

 

4002 Координација, надзор и 
контрола реконструкције 
универзитетских клиничких 
центара Београд, Крагујевац, 
Ниш и Нови Сад 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

74.246.000 137.146.000 
 

211.392.000 

 

5001 Реконструкција Универзитетског 
клиничког центра Србије, 
Београд 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

3.281.200.000 1.000.100.000 
 

4.281.300.000 

 

4004 Реконструкција Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

500.000 59.100.000 
 

59.600.000 

 

4006 Реконструкција Универзитетског 
клиничког центра Војводине, 
Нови Сад 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.821.500.000 1.000.100.000 
 

2.821.600.000 

 

4007 Развој здравства 2 МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

 

12.000.000 
 

12.000.000 

 

4009 Развој здравства 2 - додатно 
финансирање 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

 

387.975.000 
 

387.975.000 

 

4010 Програм „Intereg” IPA Румунија - 
Србија 2021-2027 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

21.000.000 
  

21.000.000 

1808 
 

Подршка остварењу права из обавезног здравственог 
осигурања 

12.510.000.000 
  

12.510.000.000 

 

0001 Здравствена заштита лица која 
се сматрају осигураницима по 
члану 16. став 1. Закона о 
здравственом осигурању 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

4.600.000.000 
  

4.600.000.000 

 

0002 Накнада зараде у случају 
привремене спречености за рад 
због болести или компликација у 
вези са одржавањем трудноће 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

3.300.000.000 
  

3.300.000.000 

 

0003 Здравствена заштита осигураних 
лица оболелих од ретких 
болести 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

4.300.000.000 
  

4.300.000.000 

 

4001 Подршка активностима Банке 
репродуктивних ћелија  

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

7078 Превенција и ублажавање 
последица насталих услед 
болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

300.000.000 
  

300.000.000 

1809 
 

Превенција и контрола водећих хроничних незаразних 
обољења 

18.426.000 
  

18.426.000 

 

0001 Подршка раду Канцеларије за 
контролу дувана 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.000.000 
  

1.000.000 

 

0002 Подршка активностима 
здравствених установа у области 
онколошке здравствене заштите 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

8.000.000 
  

8.000.000 

 

0003 Подршка активностима 
здравствених установа у области 
кардиоваскуларне здравствене 
заштите 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

6.000.000 
  

6.000.000 

 

4005 Имплементација Националног 
програма за палијативно 
збрињавање деце 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.840.000 
  

1.840.000 

 

4008 Увођење радиониклидне 
тераностике у Центар за 
нуклеарну медицину 
Универзитетског клиничког 
центра Србије 

МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВЉА 

1.586.000 
  

1.586.000 

УКУПНО СЕКТОР ЗДРАВСТВО: 26.488.776.000 4.646.998.000 545.623.000 31.681.397.000 

Сектор - Вере и дијаспора 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

1901 
 

Сарадња државе са црквама и верским заједницама 1.104.958.000 
  

1.104.958.000 
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0001 Подршка раду свештеника, 
монаха и верских службеника  

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

62.000.000 
  

62.000.000 

 

0002 Подршка свештенству и 
монаштву на Косову и Метохији 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

63.500.000 
  

63.500.000 

 

0003 Подршка средњем теолошком 
образовању 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

119.110.000 
  

119.110.000 

 

0004 Подршка високом теолошком 
образовању 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

30.400.000 
  

30.400.000 

 

0005 Заштита верског, културног и 
националног идентитета 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

204.600.000 
  

204.600.000 

 

0006 Подршка за градњу и обнову 
верских објеката 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

194.000.000 
  

194.000.000 

 

0007 Унапређење верске културе, 
верских слобода и толеранције  

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

60.000.000 
  

60.000.000 

 

0008 Пензијско, инвалидско и 
здравствено осигурање за 
свештенике и верске 
службенике 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

325.000.000 
  

325.000.000 

 

0009 Администрација и управљање УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА 

46.348.000 
  

46.348.000 

1902 
 

Сарадња с дијаспором и Србима у региону 297.877.000 
  

297.877.000 

 

0001 Заштита права и интереса 
припадника дијаспоре и Срба у 
региону 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ДИЈАСПОРОМ И 
СРБИМА У РЕГИОНУ 

58.497.000 
  

58.497.000 

 

0002 Очување националног и 
културног идентитета дијаспоре 
и Срба у региону 

УПРАВА ЗА САРАДЊУ С 
ДИЈАСПОРОМ И 
СРБИМА У РЕГИОНУ 

239.380.000 
  

239.380.000 

УКУПНО СЕКТОР ВЕРЕ И ДИЈАСПОРА: 1.402.835.000 
  

1.402.835.000 

Сектор - Образовање 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

2001 
 

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 4.952.023.000 
 

179.641.000 5.131.664.000 

 

0001 Утврђивање законских оквира и 
праћење развоја образовања на 
свим нивоима 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

320.775.000 
  

320.775.000 

 

0002 Стручно-педагошки надзор над 
радом установа образовања и 
завода 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

264.093.000 
  

264.093.000 

 

0003 Инспекцијски надзор над радом 
установа образовања и завода 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

80.435.000 
  

80.435.000 

 

0004 Администрација и управљање у 
области образовања 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

319.558.000 
  

319.558.000 

 

0005 Развој програма и уџбеника ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

189.934.000 
 

10.345.000 200.279.000 

 

0006 Стручно образовање и 
образовање одраслих 

ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

14.000.000 
  

14.000.000 

 

0007 Професионални развој 
запослених у образовању 

ЗАВОД ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

164.200.000 
 

5.000.000 169.200.000 

 

0008 Осигурање квалитета у систему 
образовања 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
ОБРAЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

91.483.000 
 

19.349.000 110.832.000 

 

0009 Пружање стручне подршке 
установама у доменима 
вредновања и самовредновања 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
ОБРAЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

4.500.000 
 

1.825.000 6.325.000 

 

0010 Истраживање и вредновање у 
образовању 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 

16.750.000 
 

100.000 16.850.000 
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ОБРAЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

 

0012 Повећање доступности 
образовања и васпитања, 
превенција осипања и 
дискриминације 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

7.000.000 
  

7.000.000 

 

0013 Подршка интеграцији у европски 
образовни простор 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

1.149.800.000 
  

1.149.800.000 

 

4005 Реализација међународних 
истраживања у образовању 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

102.080.000 
 

29.022.000 131.102.000 

 

0015 Полагање испита за лиценцу, 
директоре и секретаре установа 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

31.207.000 
  

31.207.000 

 

4016 Подршка програму 
дигитализације у области 
националног просветног система 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

1.626.368.000 
  

1.626.368.000 

 

0017 Унапређење језичких 
компентенција у школама у 
Републици Србији и изградња 
Националне референтне тачке за 
стручно образовање 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

8.000.000 
  

8.000.000 

 

0018 Развој регионалних образовних 
политика 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

3.480.000 
  

3.480.000 

 

0019 Подршка пројектима од значаја 
за образовање 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

50.000.000 
  

50.000.000 

 

0021 Подршка раду фондацијама МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

12.000.000 
  

12.000.000 

 

7082 ИПА 2020 - Образовање, 
запошљавање и социјалне 
политике 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

  

114.000.000 114.000.000 

 

4019 Реализација 
пријемног/завршног испита 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
ОБРAЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА 

5.000.000 
  

5.000.000 

 

4020 Пројекат унапређења и 
популаризације женског 
школског спорта међу 
девојчицама школског узраста 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

15.000.000 
  

15.000.000 

 

5002 Изградња образовно-научних 
центара 

МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ 

476.360.000 
  

476.360.000 

2002 
 

Предшколско васпитање 2.578.273.000 59.912.000 
 

2.638.185.000 

 

0001 Подршка реализацији 
четворочасовног припремног 
предшколског програма 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2.542.273.000 
  

2.542.273.000 

 

4001 Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

59.912.000 
 

59.912.000 

 

4002 Подршка примени ИКТ у 
предшколским установама - кроз 
коришћење дидактичког 
средства „Пчелица” (Bee-bot) 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 36.000.000 
  

36.000.000 

2003 
 

Основно образовање 97.280.444.000 215.455.000 18.684.478.000 116.180.377.000 

 

0001 Реализација делатности 
основног образовања 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 95.478.023.000 
 

16.117.466.000 111.595.489.000 

 

0003 Допунска школа у иностранству ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 250.000.000 
  

250.000.000 

 

0004 Такмичење ученика основних 
школа 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 10.000.000 
  

10.000.000 

 

0006 Модернизација инфраструктуре 
основних школа 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 285.421.000 215.455.000 2.567.012.000 3.067.888.000 

 

0008 Техничка подршка спровођењу 
завршног испита 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 47.000.000 
  

47.000.000 

 

0009 Стручно усавршавање  
запослених у предшколским 
установама и основним школама 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 10.000.000 
  

10.000.000 

 

4003 Наставни садржаји кроз 
дигитални уџбеник/дигиталну 
учионицу 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 430.000.000 
  

430.000.000 

 

4005 Подршка раду ученичких задруга 
у основном образовању 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 15.000.000 
  

15.000.000 

 

0010 Набавка наставних средстава за 
ученике, полазнике и установе 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 720.000.000 
  

720.000.000 

 

0011 Унапређење образовних 
постигнућа кроз рад образовно - 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 15.000.000 
  

15.000.000 
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научних центара 

 

0012 Подршка унапређивању 
васпитно - образовног и 
образовно - васпитног рада 
установа кроз коришћење 
дидактичког средства и 
дидактичко игровних средстава 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 20.000.000 
  

20.000.000 

2004 
 

Средње образовање 46.302.545.000 160.000.000 9.132.124.000 55.594.669.000 

 

0001 Реализација делатности средњег 
образовања и образовања 
одраслих 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 45.033.265.000 
 

7.239.654.000 52.272.919.000 

 

0003 Подршка раду школа од 
посебног интереса за Републику 
Србију 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 896.076.000 
 

129.867.000 1.025.943.000 

 

0004 Такмичење ученика средњих 
школа 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 20.000.000 
  

20.000.000 

 

0005 Рад са талентованим и 
даровитим ученицима 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 3.600.000 
  

3.600.000 

 

0006 Модернизација инфраструктуре 
средњих школа 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 180.604.000 160.000.000 1.376.039.000 1.716.643.000 

 

4001 Оптимизација мреже средњих 
школа и подршка раду 
Националне референтне тачке 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 3.000.000 
  

3.000.000 

 

4002 Реформа општег средњег 
образовања 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 24.000.000 
  

24.000.000 

 

0009 Техничка подршка спровођењу 
уписа ученика у средње школе 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 14.000.000 
  

14.000.000 

 

4004 Подршка раду ученичких задруга 
у средњем образовању 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 8.000.000 
  

8.000.000 

 

0010 Подршка спровођењу државне 
матуре 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 40.000.000 
  

40.000.000 

 

0012 Обављање проширене 
делатности у средњим школама 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
  

386.564.000 386.564.000 

 

4006 Наставни садржаји кроз 
дигитални уџбеник/дигиталну 
учионицу за средње школе 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 80.000.000 
  

80.000.000 

2005 
 

Високо образовање 39.997.519.000 
 

14.777.514.000 54.775.033.000 

 

0003 Модернизација инфраструктуре 
установа високог образовања 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

127.176.000 
  

127.176.000 

 

0004 Подршка раду Универзитета у 
Београду 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

13.774.101.000 
 

8.199.317.000 21.973.418.000 

 

0005 Подршка раду Универзитета у 
Новом Саду 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

8.320.162.000 
 

1.409.591.000 9.729.753.000 

 

0006 Подршка раду Универзитета у 
Крагујевцу 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

3.290.194.000 
 

753.159.000 4.043.353.000 

 

0007 Подршка раду Универзитета у 
Нишу 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

4.304.147.000 
 

1.151.839.000 5.455.986.000 

 

0008 Подршка раду Универзитета у 
Приштини са привременим 
седиштем у Косовској 
Митровици 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

3.166.416.000 
 

273.434.000 3.439.850.000 

 

0009 Подршка раду Државног 
универзитета у Новом Пазару 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

573.539.000 
 

22.293.000 595.832.000 

 

0010 Подршка раду Универзитета 
уметности 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

1.652.793.000 
 

160.262.000 1.813.055.000 

 

0011 Подршка раду високих школа ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

4.255.042.000 
 

2.807.619.000 7.062.661.000 

 

0012 Подршка отворености високог 
образовања 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

319.800.000 
  

319.800.000 

 

0013 Подршка реализацији 
докторских студија 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

172.001.000 
  

172.001.000 
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0014 Развој високог образовања ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

33.100.000 
  

33.100.000 

 

0015 Подршка реализацији мастер 
студија на универзитетима 

ВИШЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

9.048.000 
  

9.048.000 

2007 
 

Подршка у образовању ученика и студената 12.896.242.000 106.001.000 2.019.829.000 15.022.072.000 

 

0001 Систем установа ученичког 
стандарда 

УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 3.515.223.000 
 

393.823.000 3.909.046.000 

 

0002 Модернизација инфраструктуре 
установа ученичког стандарда 

УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 198.917.000 53.001.000 148.485.000 400.403.000 

 

0003 Индивидуална помоћ ученицима УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 1.007.600.000 
  

1.007.600.000 

 

0004 Систем установа студентског 
стандарда 

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 5.886.068.000 
 

908.909.000 6.794.977.000 

 

0005 Модернизација инфраструктуре 
установа студентског стандарда 

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 206.599.000 53.000.000 522.574.000 782.173.000 

 

0006 Индивидуална помоћ 
студентима 

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 1.801.200.000 
  

1.801.200.000 

 

0007 Унапређење студентског 
стваралаштва 

СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 200.000.000 
 

46.038.000 246.038.000 

 

4001 Студентско становање у Србији СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 80.635.000 
  

80.635.000 

УКУПНО СЕКТОР ОБРАЗОВАЊЕ: 204.007.046.000 541.368.000 44.793.586.000 249.342.000.000 

Сектор - Политички систем 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

2101 
 

Политички систем 4.725.260.000 
  

4.725.260.000 

 

0001 Вршење посланичке функције НАРОДНА СКУПШТИНА 925.899.000 
  

925.899.000 

 

0002 Подршка раду Републичке 
изборне комисије  

НАРОДНА СКУПШТИНА - 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

64.325.000 
  

64.325.000 

 

0003 Стручна и административно - 
техничка подршка раду 
посланика 

НАРОДНА СКУПШТИНА - 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

1.862.877.000 
  

1.862.877.000 

 

0004 Обављање стручних и других 
послова у циљу остваривања 
функције председника 
Републике 

ПРЕДСЕДНИК 
РЕПУБЛИКЕ 

199.719.000 
  

199.719.000 

 

0005 Финансирање редовног рада 
политичких субјеката 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

1.672.440.000 
  

1.672.440.000 

2102 
 

Подршка раду Владе 3.262.061.000 
 

8.308.000 3.270.369.000 

 

0001 Стручни и оперативни послови 
Кабинета председника Владе 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА 
ВЛАДЕ 

47.000.000 
  

47.000.000 

 

0008 Стручни и оперативни послови 
Генералног секретаријата Владе 

ГЕНЕРАЛНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

758.928.000 
  

758.928.000 

 

0011 Летачка оператива АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 112.272.000 
  

112.272.000 

 

0012 Техничка оператива АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 156.603.000 
  

156.603.000 

 

0013 Пловидбеност ваздухоплова АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 256.787.000 
  

256.787.000 

 

0014 Стручни и административни 
послови у преговарачком 
процесу са привременим 
институцијама самоуправе у 
Приштини 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
КООРДИНАЦИОНЕ 
ПОСЛОВЕ У 
ПРЕГОВАРАЧКОМ 
ПРОЦЕСУ СА 
ПРИВРЕМЕНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 
САМОУПРАВЕ У 
ПРИШТИНИ 

43.315.000 
  

43.315.000 

 

0016 Медијско праћење рада Владе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 

51.225.000 
  

51.225.000 

 

4001 Изградња хангара и пратећих 
објеката 

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 1.000.000 
  

1.000.000 

 

4002 Контрибуција Републике Србије 
према УНДП Србија 

ГЕНЕРАЛНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

290.000.000 
  

290.000.000 

 

0020 Стручна и административна 
подршка спровођењу политика 
националног савета за 
координацију сарадње са 

КАНЦЕЛАРИЈА 
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 
ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
САРАДЊЕ СА РУСКОМ 

40.414.000 
  

40.414.000 
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Руском Федерацијом и 
Народном Републиком Кином 

ФЕДЕРАЦИЈОМ И 
НАРОДНОМ 
РЕПУБЛИКОМ КИНОМ 

 

7067 Наградна игра „Узми рачун и 
победи” 

ГЕНЕРАЛНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

75.000.000 
  

75.000.000 

 

4019 Организација догађаја од 
значаја за Републику Србију 

ГЕНЕРАЛНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

60.000.000 
  

60.000.000 

 

7078 Превенција и ублажавање 
последица насталих услед 
болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 

ГЕНЕРАЛНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

1.000 
  

1.000 

 

0025 Стручни и оперативни послови 
Кабинета потпредседника Владе 
и министра одбране 

КАБИНЕТ 
ПОТПРЕДСЕДНИКА 
ВЛАДЕ И МИНИСТРА 
ОДБРАНЕ 

41.036.000 
  

41.036.000 

 

0026 Стручни и оперативни послови 
Кабинета потпредседника Владе 
и министра културе 

КАБИНЕТ 
ПОТПРЕДСЕДНИКА 
ВЛАДЕ И МИНИСТРА 
КУЛТУРЕ 

43.595.000 
  

43.595.000 

 

0027 Стручни и оперативни послови 
Кабинета министра без 
портфеља задуженог за 
унапређење развоја недовољно 
развијених општина на 
територији Републике Србије 

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ 
ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

56.909.000 
  

56.909.000 

 

4021 Подршка спровођењу мера 
равномерног регионалног 
развоја 

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ 
ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

389.200.000 
  

389.200.000 

 

4022 Израда мапе пута за достизање 
одрживог развоја неразвијених 
(девастираних) општина 

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ 
ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА 
НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

3.549.000 
  

3.549.000 

 

0028 Стручни и оперативни послови 
Кабинета потпредседника Владе 
и министра финансија 

КАБИНЕТ 
ПОТПРЕДСЕДНИКА 
ВЛАДЕ И МИНИСТРА 
ФИНАНСИЈА 

38.591.000 
  

38.591.000 

 

0029 Стручни и оперативни послови 
Кабинета првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова 

КАБИНЕТ ПРВОГ 
ПОТПРЕДСЕДНИКА 
ВЛАДЕ И МИНИСТРА 
СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

49.177.000 
  

49.177.000 

 

0030 Стручни и оперативни послови 
Канцеларије за дуално 
образовање и национални оквир 
квалификација 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

127.227.000 
  

127.227.000 

 

0031 Унапређење квалитета 
образовања и васпитања 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

14.832.000 
  

14.832.000 

 

0032 Подршка раду Агенције за 
квалификације 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

169.800.000 
  

169.800.000 

 

0033 Промоција дуалног образовања КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

10.000.000 
  

10.000.000 

 

0034 Подршка раду Ваздухопловно - 
образовног центра 
„Ваздухопловна академијаˮ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

421.000.000 
  

421.000.000 

 

4024 Развој оквира квалификација 
Републике Србије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И 
НАЦИОНАЛНИ ОКВИР 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

4.600.000 
 

8.308.000 12.908.000 

УКУПНО СЕКТОР ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ: 7.987.321.000 
 

8.308.000 7.995.629.000 

Сектор - Сервисирање јавног дуга 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 
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2201 
 

Управљање јавним дугом 812.779.298.000 450.000.000 6.600.000.000 819.829.298.000 

 

0001 Сервисирање домаћег јавног 
дуга 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 481.100.000.000 
  

481.100.000.000 

 

0002 Сервисирање спољног јавног 
дуга 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 294.532.000.000 250.000.000 6.600.000.000 301.382.000.000 

 

0003 Плаћање по гаранцијама УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 35.500.000.000 
  

35.500.000.000 

 

0004 Задуживање емитовањем 
државних хартија од вредности 

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 400.000.000 
  

400.000.000 

 

0005 Администрација и управљање УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 1.247.298.000 200.000.000 
 

1.447.298.000 

УКУПНО СЕКТОР СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА: 812.779.298.000 450.000.000 6.600.000.000 819.829.298.000 

Сектор - Финансијски и фискални систем 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

2301 
 

Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног 
система 

32.765.232.000 61.549.000 10.070.000 32.836.851.000 

 

0001 Ревизија система спровођења 
програма претприступне помоћи 
ЕУ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 
РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА 
УПРАВЉАЊА 
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ 
УНИЈЕ 

73.343.000 
  

73.343.000 

 

0004 Административна подршка 
управљању финансијским и 
фискалним системом 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

9.604.860.000 
  

9.604.860.000 

 

0008 Трезорско пословање УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 3.418.096.000 
  

3.418.096.000 

 

0009 Информациона подршка 
трезорском пословању 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 745.197.000 
  

745.197.000 

 

0010 Регулација производње и 
промета дувана и дуванских 
производа 

УПРАВА ЗА ДУВАН 58.242.000 
  

58.242.000 

 

0011 Спречавање и откривање прања 
новца и финансирање 
тероризма 

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ 
ПРАЊА НОВЦА 

129.405.000 
  

129.405.000 

 

0012 Макроекономске и фискалне 
анализе и пројекције 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

35.202.000 
  

35.202.000 

 

0013 Припрема и анализа буџета МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

93.816.000 
  

93.816.000 

 

0014 Управљање средствима ЕУ и 
процес европских интеграција из 
надлежности Mинистарства 
финансија 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

4.989.356.000 
  

4.989.356.000 

 

4002 Инвестиционо улагање у зграде 
и објекте у саставу Управе за 
трезор 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 240.160.000 
  

240.160.000 

 

4004 ИПА програм прекограничне 
сарадње Мађарска- Србија 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

  

10.070.000 10.070.000 

 

5002 Проширење и технолошко 
унапређење капацитета у циљу 
ефикаснијег пословања 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 588.802.000 
  

588.802.000 

 

5005 Унапређење аутоматизације 
пословних процеса 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 895.911.000 
  

895.911.000 

 

5007 Реформа рачуноводства УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 26.000.000 
  

26.000.000 

 

5008 Резервна и „бекап” локација УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 231.903.000 
  

231.903.000 

 

5009 Централизовани обрачун зарада УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 3.752.000 
  

3.752.000 

 

0015 Спровођење другостепеног 
пореског и царинског поступка     

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

266.102.000 
  

266.102.000 

 

4003 Унапређење и одржавање 
Система за припрему буџета - 
БИС 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

16.000.000 
  

16.000.000 

 

4006 Пружање подршке 
финансијским институцијама у 
државном власништву 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

 

61.549.000 
 

61.549.000 

 

5013 Праћење извршења Јединица 
локалне самоуправе - ЈЛС 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 145.200.000 
  

145.200.000 

 

5014 Регистар запослених МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

2.038.100.000 
  

2.038.100.000 
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5015 Интегрисани комуникациони 
систем 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

152.800.000 
  

152.800.000 

 

0016 Обављање послова из области 
игара на срећу 

УПРАВА ЗА ИГРЕ НА 
СРЕЋУ 

679.894.000 
  

679.894.000 

 

5016 Информациони систем - ПИМИС МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

158.600.000 
  

158.600.000 

 

5017 Централизована платформа за 
електронске фактуре правних 
лица и предузетника 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

3.372.151.000 
  

3.372.151.000 

 

5018 Документ менаџмент систем МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

18.000.000 
  

18.000.000 

 

5019 Јединствени информациони 
систем за буџетско 
рачуноводство 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 656.001.000 
  

656.001.000 

 

0017 Контрола државне помоћи КОМИСИЈА ЗА 
КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ 
ПОМОЋИ 

94.060.000 
  

94.060.000 

 

5020 Надоградња система за 
консолидацију података и 
пословно извештавање 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

372.000.000 
  

372.000.000 

 

5023 Систем јавних финансија - ЈАФИН УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 768.790.000 
  

768.790.000 

 

5024 Књиговодство, основна средства 
и електронско прихватање 
захтева 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 44.390.000 
  

44.390.000 

 

5021 Реконструкција и адаптација 
непокретности Министарства 
финансија 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

879.099.000 
  

879.099.000 

 

5022 Надоградња система за 
управљање средствима 
претприступне помоћи ЕУ 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

126.000.000 
  

126.000.000 

 

4008 Платформа за надзор 
реализације уговора о јавним 
набавкама 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

338.000.000 
  

338.000.000 

 

4009 Апликативни систем за 
централизовани мониторинг ИТ 
система дата центра 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

18.000.000 
  

18.000.000 

 

5025 Платформа за сервисно 
оријентисану архитектуру - СОА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 54.000.000 
  

54.000.000 

 

5026 Обједињени рачуноводствени 
информациони систем 
корисника буџетских средстава - 
ОРИС 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 240.000.000 
  

240.000.000 

 

5027 Портал за администрацију 
корисничких налога (IAM&SSO) 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 144.000.000 
  

144.000.000 

 

5028 Информациони систем Е - акцизе МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

840.000.000 
  

840.000.000 

 

5029 Заштита система од сајбер 
напада 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 210.000.000 
  

210.000.000 

2302 
 

Управљање пореским системом 13.487.779.000 1.006.004.000 17.000.000 14.510.783.000 

 

0001 Утврђивање, контрола и наплата 
пореза и оперативна подршка 

ПОРЕСКА УПРАВА 12.224.063.000 
  

12.224.063.000 

 

0002 Утврђивање, контрола и наплата 
пореза и осталих јавних прихода 
- издвојене активности 

ПОРЕСКА УПРАВА 1.180.651.000 
  

1.180.651.000 

 

0003 Нормативно уређење фискалног 
система 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

72.065.000 
  

72.065.000 

 

7010 ИПА Подршка за учешће у 
програмима ЕУ 

ПОРЕСКА УПРАВА 11.000.000 
 

17.000.000 28.000.000 

 

4002 Модернизација пореске 
администрације 

ПОРЕСКА УПРАВА 
 

1.006.004.000 
 

1.006.004.000 

2303 
 

Управљање царинским системом и царинском 
администрацијом 

7.442.369.000 
 

269.612.000 7.711.981.000 

 

0001 Обезбеђење функционисања 
утврђивања, контроле и наплате 
јавних прихода из надлежности 
царинске службе 

УПРАВА ЦАРИНА 6.152.369.000 
  

6.152.369.000 

 

0002 Подршка информационом 
систему царинске службе 

УПРАВА ЦАРИНА 948.311.000 
  

948.311.000 

 

0003 Нормативно уређење царинског 
система 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

34.089.000 
  

34.089.000 

 

4002 Инвестиционо улагање у зграде УПРАВА ЦАРИНА 70.000.000 
  

70.000.000 
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и објекте у саставу Управе 
царина 

 

5001 Изградња граничног прелаза 
Гостун 

УПРАВА ЦАРИНА 3.000.000 
  

3.000.000 

 

5008 Изградња комплекса царинске 
испоставе при ГП Градина 

УПРАВА ЦАРИНА 168.200.000 
  

168.200.000 

 

7010 ИПА Подршка за учешће у 
програмима ЕУ 

УПРАВА ЦАРИНА 12.000.000 
 

20.012.000 32.012.000 

 

7081 ИПА 2020 - Демократија и 
управљање 

УПРАВА ЦАРИНА 14.400.000 
 

249.600.000 264.000.000 

 

5013 Обезбеђење развоја 
јединственог информационог 
система царинске службе 

УПРАВА ЦАРИНА 40.000.000 
  

40.000.000 

2304 
 

Ревизија јавних средстава 1.026.605.000 
  

1.026.605.000 

 

0001 Спровођење поступака ревизије ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 
ИНСТИТУЦИЈА 

1.026.605.000 
  

1.026.605.000 

2305 
 

Праћење и предлагање мера за већу фискалну 
одговорност 

59.306.000 
  

59.306.000 

 

0001 Стручна анализа фискалне 
политике 

ФИСКАЛНИ САВЕТ 59.306.000 
  

59.306.000 

УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ СИСТЕМ: 54.781.291.000 1.067.553.000 296.682.000 56.145.526.000 

Сектор - Интервенцијски програми и резерве 

Шифра ПР Шифра 
ПА/ПЈ 

Назив програмске 
класификације 

Корисник буџетских 
средстава 

Извор  
01 

Извори 
10, 11 Остали извори Укупна средства 

2401 
 

Управљање робним резервама 5.519.933.000 
 

2.000.000.000 7.519.933.000 

 

0002 Образовање, обнављање, 
смештај и чување робних 
резерви 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ 

2.225.633.000 
 

2.000.000.000 4.225.633.000 

 

0003 Складиштење обавезних 
резерви нафте и деривата нафте 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ 

244.300.000 
  

244.300.000 

 

5002 Складиште нафтних деривата 
„Смедерево” у Смедереву 

РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ 

450.000.000 
  

450.000.000 

 

5003 Набавка робних резерви РЕПУБЛИЧКА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ 
РЕЗЕРВЕ 

2.600.000.000 
  

2.600.000.000 

2402 
 

Интервенцијска средства 119.702.000.000 
  

119.702.000.000 

 

0001 Текућа буџетска резерва МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

3.000.000.000 
  

3.000.000.000 

 

0002 Стална буџетска резерва МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

2.000.000 
  

2.000.000 

 

4001 Кредитна подршка МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

112.000.000.000 
  

112.000.000.000 

 

4002 Интервенцијска средства за 
потребе спровођења ИПА 
програма 

МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА 

4.700.000.000 
  

4.700.000.000 

2403 
 

Управљање обавезним резервама 5.010.460.000 
  

5.010.460.000 

 

0001 Формирање и одржавање 
обавезних резерви нафте, 
деривата нафте и природног гаса 

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ 
ЕНЕРГЕНАТА 

4.410.760.000 
  

4.410.760.000 

 

5001 Изградња резервоара у 
складишту деривата нафте у 
Смедереву 

УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ 
ЕНЕРГЕНАТА 

599.700.000 
  

599.700.000 

УКУПНО СЕКТОР ИНТЕРВЕНЦИЈСКИ ПРОГРАМИ И РЕЗЕРВЕ: 130.232.393.000 
 

2.000.000.000 132.232.393.000 

УКУПНО: 2.447.064.703.000 187.267.705.000 128.131.841.000 2.762.464.249.000 
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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 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. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2101 - 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Вршење функције народног посланика 
 
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;  
 
Извор верификације: Народна скупштина 

 2016 250 250 250 250 

 
Програмска активност: 0001 - Вршење посланичке функције 
 
Програм коме припада: 2101 - Политички систем 

 
Правни основ: Устав Републике Србије; Закон о Народној скупштини 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2015 5 5 5 5 

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 
 
Извор верификације: Народна скупштина 

ДА/НЕ 2015 0 ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ 

 
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 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. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2101 - Политички систем 
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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; 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 
 
 
Извор верификације: Републичкa изборнa комисијa  

% 2018 0 100 100 100 

 
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 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. 

 
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 



5 
 

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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

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 

да/не 2013 да да да да 

 
Раздео 2 

 
ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Надлежности 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 који им по Уставу и Закону припадају, неопходно је обезбедити 
одређена финансијска средства. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
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СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2101 - 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 

 
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 са страним 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 административно-техничких 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 канцеларијског 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 
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Кабинета престаје мандат с престанком мандата председника Владе, оставком или разрешењем. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
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 

 
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 председник Владе даје члановима Владе, Генералном секретару Владе 
и обрађује материјале за рад председника Владе у Влади и радним телима Владе и материјал за његово 
учествовање 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. 
 

 
Глава 3.2 - КАБИНЕТ ПРВОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0029 - Стручни и оперативни послови Кабинета првог потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 
 

 
Глава 3.3 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ФИНАНСИЈА 
 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
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Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0028 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 
министра финансија 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 
 

 
Глава 3.4 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
 
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 Кабинету 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 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 одсутан или спречен. Заменику шефа Кабинета мандат 
престаје из истих разлога као шефу Кабинета. Шеф Кабинета потпредседника Владе, уз сагласност потпредседника 
Владе, донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету 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 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0025 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 
министра одбране 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ:  Закон о Влади, Закон о министарствима. 

 
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 
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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 материјал 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. 
 

 
Глава 3.5 - КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТРА КУЛТУРЕ 
 
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 Кабинету 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 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 одсутан или спречен. Заменику шефа Кабинета мандат 
престаје из истих разлога као шефу Кабинета. Шеф Кабинета потпредседника Владе, уз сагласност потпредседника 
Владе, донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Кабинету 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 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0026 - Стручни и оперативни послови Кабинета потпредседника Владе и 
министра културе 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Закон о Влади, Закон о министарствима. 

 
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 
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остваривању пројеката из делокруга више министарстава и посебних организација којима по овлашћењу 
председника Владе руководи потпредседница Владе; 3) припрема акте које потпредседница Владе предлаже 
Влади; 4) сарађује са Кабинетом председника Владе; 5) припрема и обрађује материјал за рад потпредседнице 
Владе у Влади и радним телима Владе и материјале за њено 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 3.6 - КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА ЗАДУЖЕНОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Кабинет  министара без портфеља задужен за унапређење развоја недовољно развијених општина, основан је 
Одлуком о избору Владе  од новембра 2020. године. 
Кабинет је дужан да прати стање, предлаже мере и учествује у координацији активности у области унапређења 
развоја недовољно развијених општина на територији Р.С. 
Планиране активности садржане су у подизању капацитета у области израде пројектно –техничке документације, 
планске документације, стратешких документа, изградње и реконструкције инфраструктурних објеката од значаја 
за изразито недовољно развијене општине и опремање објеката у својини јединица локалне самоуправе, а са 
друге стране, садржан је у намери да се повећа животни стандард садашњих генерација, уз обезбеђење повећања 
свих развојних потенцијала будућих генерација, при чему ће циљеви бити реални, а резултати оствариви и 
мерљиви.   

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0027 - Стручни и оперативни послови Кабинета министра без портфеља 
задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Одлука о надлежностима и задужењима Председника Владе  

 
Опис: Спровођење стручних и оперативних послова у вези са  активностима подршке унапређења развоја изразито 
недовољно развијених општина. 

 
Циљ 1: Подстицање развоја програма који ће допринети смањењу броја изразито недовољно развијених општина 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Проценат реализације програма 
 
Koментар: Спровођење програма ради унапређења 
регионалног развоја. 
 
Извор верификације: 01 

проценат 2021 10 40 60  

 
Пројекат: 4021 - Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја 
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Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Закон о регионалном развоју  

 
Опис: Израда пројектно-техничке документације,  планске документације и  стратешких докумената из 
надлежности јединица локалне самоуправе  подразумева: 
-изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре  
-изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката из области образовања, здравства, туризма, социјалне заштите,  
културе, спорта, водопривреде  
-израду просторних планова, планова генералне регулације, планова детаљне регулације и урбанистичких 
пројеката 
- израду средњорочних планова развоја, стратегија, програма, концепата, политика и акционих планова. 
Унапређење инфраструктурних капацитета изразито недовољно развијених општина (јединице локалне 
самоуправе из четврте групе) у следећим областима: 
-изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 
-изградња, реконструкција и адаптација објеката из области образовања, здравства, туризма, социјалне заштите,  
културе, спорта, водопривреде 
- опремање објеката из области образовања, здравства, туризма, социјалне заштите,  културе, спорта, 
водопривреде и других објеката у својини јединица локалне самоуправе. 
 
 
 

 
Циљ 1: Израда пројектно-техничке документације,  планске документације и  стратешких докумената и унапређење инфраструктурних 
капацитета.  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат израђене документације и проценат 
извршених реконструкција, адаптација, опремања и 
изградњи објеката. 
 
Koментар: Сврха индикатора је да се у наведеном 
периоду  у што већем броју општина изради планирана 
пројектно-техничка,  планска  и  стратешка 
докуменатација и  да се изврши што већи број 
реконструкција, адаптација, опрремања и изградњи 
објетака. 
 
Извор верификације: 01 

проценат 2021 10 40 60  

 
Пројекат: 4022 - Израда мапе пута за достизање одрживог развоја неразвијених (девастираних) 
општина 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Закон о регионалном развоју  

 
Опис: Унапређење недовољно развијених општина и  пружање подршке у њиховом сагледавању и решавању. 
Овим персонализованим приступом ка свакој локалној самоуправи, циљ је да се  јасно и брзо утврди који су 
приоритети у расту и развоју  појединачне општине, које су потешкоће у досадашњем раду и како решавати један 
по један проблем.  

 
Циљ 1: Анализа стања јединаца локалних самоуправа из четврте групе. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 
Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених анализа 
 
Koментар: Циљ је да се у наведеном периоду изврше 
анализе у што већем броју општина ради предузимања 
неопходних мера. 
 
Извор верификације: 01 

Проценат 2021 10 60 80  

 
Глава 3.7 - 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 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
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 Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Стопа одступања од реализације активности 
предвиђеним годишњим планом рада Владе 
 
Koментар: Одступање спроведених активности од 
активности наведених у плану рада Владе 
 
Извор верификације: Записници радних тела Владе са 
извештајима и записници са седница Владе 

 2016 % 10 10 10 

 
Циљ 2: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2015 % 100 100 100 

 
Циљ 3: Праћење именовања, постављења и разрешења из надлежности Владе по полу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

да/не 2017 не da da да 

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 

да/не 2017 не da da да 

 
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. 

 
Опис: У оквиру ове програмске 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 
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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, кореспонденцију 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 потпредседника 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 потпредседника Владе, политику 
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 потпредседнику 
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; 
       - обављају се послови који се односе на: давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о узајамном 
усклађивању планирања информационо-комуникационих пројеката министарстава, посебних организација и 
служби Владе; учешће у међуресорним радним телима чији је задатак повезан са планирањем, односно 
реализацијом информационо-комуникационих пројеката; стручне и техничке послове подршке раду Владе, 
односно Информационог система Владе; техничку подршку корисницима свих подсистема Информационог 
система Владе; послове интернет подршке и подршке функционисању електронске поште; подршку раду 
рачунарске, мрежне и комуникационе инфраструктуре; послове координације одржавања интернет странице 
Генералног секретаријата Владе; послове аудио-визуелне подршке и опслуживања, контроле и обезбеђивања 
функционисања аудио-визуелних система израду и надзор над применом плана мера информационе безбедности 
и интероперабилности Информационог система Владе. 
 
 

 
Циљ 1: Ефикасна подршка раду Владе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа одступања од реализације активности 
предвиђеним годишњим планом рада Владе  
 
Koментар: Извештај о раду Владе који показује 
одступање активности од усвојеног плана 
 
Извор верификације: Записници радних тела Владе са 
извештајима и записници са седница Владе 

 2016 % 10 10 10 

 
Циљ 2: Ефикасан систем планирања, извештавања и спровођења јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Учешће свих органа државне управе у процесу 
планирања и извештавања 
 
Koментар: Учешће свих органа државне управе у изради 
Плана рада Владе 
 
Извор верификације: Сачињен годишњи план рада Владе 
и годишњи извештај о раду Владе 

% 2015 % 100 100 100 

 
Циљ 3: Праћење именовања, постављење и разрешења из надлежности Владе по полу 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Годишњи извештај на основу о именовањима, 
постављењима и разрешењима по полу 
 
Koментар: Годишњи извештај који показује колико је 
заступљена родна равноправност 
 
Извор верификације: Извештај 

да/не 2017 не da da da 

2. Успостављена евиденција о именовањима, 
постављењима и разрешењима по полу 
 
Koментар: Праћење именована, постављења и 
разрешења по полу се најбоље прати кроз успостављен 
евиденцију и извештаје 
 
Извор верификације: Извештај 

да/не 2017 не da da da 

 
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. Пројектни документ за пројекат "Оквир за убрзање постизања циљева 
одрживог развоја" са припадајућим Финансијским споразумом 2020-2024. 
 

 
Опис: Овим пројектом доприноси се унапређењу сарадње Владе Републике Србије и УНДП-а кроз подршку 
остваривања резултата дефинисаних Националним програмским документима. 

 
Циљ 1:  
  Стварање услова за реализацију приоритета из програма сарадње Владе и УНДП-а 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

проценат 2015 100 100 100 100 

 
Пројекат: 4019 - Организација догађаја од значаја за Републику Србију 
 
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.  Обављају се послови који се односе на организацију билатералних и мултилатералних 
догађаја када у њима учествују страна лица од значаја за Републику Србију; послови сарадње са државним 
органима неопходни за организацију догађаја; послови организације и координације развојне сарадње када се 
ради о областима мултиресорне сарадње, а у вези са пословима организације и координације давања развојне и 
хуманитарне помоћи; израде планова развојне сарадње у вези са давањем развојне и хуманитарне помоћи; 
послови вођења евиденције и издавања идентификационих докумената за лица која бораве на територији 
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Републике Србије по основу споразума и радног ангажовања у Републици Србији, а у складу са посебним актом 
Владе, као и послови сарадње Генералног секретаријата Владе са страним владиним и невладиним 
организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима страних земаља у Републици Србији и 
мултилатералним организацијама и други послови из делокруга Сектора.  

 
Циљ 1: Јединствено и транспарентно планирање и трошење средстава везаних за организацију значајних  догађаја за Републику Србију. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних великих мултилатералних скупова 
 
Koментар: Генерални секретаријат прикупља потребе 
свих учесника у организацији, која се затим буџетирају 
и која се трше у складу са посебним актом Владе 
 
Извор верификације: Извештај  

% 2019 2019 100 100 100 

 
Пројекат: 7067 - Наградна игра „Узми рачун и победи” 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Национални програм за сузбијање сиве економије. 

 
Опис: Подизање свести грађана и привреде о значају сиве економије и мотивације за поштовање прописа и 
побољшање примене Закона о фискализацији. 

 
Циљ 1: Подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије и стимулисање безготовинског плаћања  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Учешће грађана у наградној игри 
 
Koментар: Повећано учешће грађана у наградној игри 
 
Извор верификације: Извештај 

% 2017 35    

 
Пројекат: 7078 - Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Акти Владе. 

 
Опис: Доступност вакцине и лекова да би се друштво и економија вратили у нормалне токове, као и подизање 
свесности грађана о важности вакцинације и превенције. 

 
Циљ 1: Спречавање и сузбијање инфекције изазване вирусом SARS-CoV-2 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво имунизације становништва  
 
Koментар: Повећање свести о значају имунизације 
 
Извор верификације: Статистички подаци о вирусу 
COVID-19 

% 2020 100 75 80 80 
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Глава 3.8 - 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 образовању, 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1601 - Борба против корупције 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извештаја о феноменима системске корупције  
 
Koментар: Број извештаја о корупцији за које су 
покренуте активности у складу са планом рада за 
текућу годину 
 

 2016 5 4 4 4 
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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 

% 2015 100 10 20 20 

 
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.  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 3 3 3 

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 2015 10 4 4 4 

 
Циљ 2: Спровођење и праћење Акционог плана за Поглавље 23 у делу борбе против корупције. 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Акциони план за поглавље 23 
 
Извор верификације: Квартални извешаји  и писани 
прилози 

 2018 1 1 1 1 

 
Глава 3.9 - 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 
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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 уредби о оснивању Службе за управљање кадровима. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, 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 омогућиће државним службеницима да 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. Обуке и инструктаже у области вредновања 
радне успешности треба да допринесу уједначавању поступка вредновања на нивоу свих органа државне управе и 
треба посебно да ојачају свест запослених о улози вредновања у функцији развоја и напредовања запослених. 
Праћењем стања у вези са применом компетенција моћи ће да правовремено предлажу потребне измене и 
доприносе унапређењу нормативне подршке. Такође, праћењем стања у вези са одливом кадрова и предлагањем 
мера за унапређење стања би требало да утичу на унапређење стања у овој области. 

 
Циљ 1: Спровођење активности у вези са управљањем каријером државних службеника 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број државних службеника који су користили услуге у 
вези са анализом индивидуалних потенцијала за развој, 
проценом компетенција и развојем каријере 
 
Koментар: Односи се на укупан број државних 
службеника који је користио неке од услуга/ 
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  2018 200 380 400 420 

2. Задовољство 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: Извештај о раду Службе за 
управљање кадровима, сајт Службе за управљање 
кадровима 

оцена  2018 4,20 4.45 4.5 4.5 

3. Подршка професионалном развоју лица на положају. 
 
Koментар: Прати се број лица на положају која су 
користила неки од доступних инструмента каријерног 
развоја ( фидбек 360, есесмент/развојни центар, 

број 2021 15 35 45 50 
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индивидуални планови развоја, коучинг каријере, 
каријерно саветовање итд.) 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду СУК-а 
4. Праћење примене оквира компетенција у вези са 
описима послова, селекцијом и вредновањем радне 
успешности. 
 
Koментар: Односи се на процентуалну заступљеност 
органа државне управе који су укључени у анализу 
примене компетенција. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Службе за 
управљање кадровима, сајт Службе за управљање 
кадровима 

проценат 2019 30 70 80 100 

 
Циљ 2: Унапређивање поступка вредновања радне успешности државних службеника. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број државних службеника за које су одржане 
инструктаже за спровођење поступка вредновања радне 
успешности. 
 
Koментар: У овај број су укључени и запослени у 
аутономној покрајини, јединицама локалне самоуправе 
и другим државним органима. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду СУК-а, 
годишњи извештај о оцењивању државних службеника 

број 2019 400 100 80 80 

2. Број консултација са јединицама за кадрове органа 
државне управе за правилно постављање годишњих 
циљева и израду извештаја о вредновању радне 
успешности  
 
Koментар: Броје се и консултације одржане за потребе 
кадровских јединица у аутономној покрајини, 
јединицама локалне самоуправе и другим државним 
органима. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду СУК-а, 
годишњи извештај о оцењивању државних службеника 

број  2018 65 100 100 100 

3. Ниво задовољства државних службеника поступком 
вредновања радне успешности 
 
Koментар: Служба је припремила и спровешће on-line 
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 

оцена 2019 3,64 3.75 3.75 3.75 

 
Програмска активност: 0002 - Подршка развоју функције управљања људским ресурсима 
 
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 

 
Правни основ: Закон о државним службеницима, 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места са квалитетним описима 
радних места и правилно одређеним компетенцијама за 
рад на радном месту 
 
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  2018 90 95 95 95 

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 

проценат  2019 50 20 10 10 

 
Циљ 2: Ефикасно планирање кадровских потреба у органима државне управе, службама Владе и стручним службама управних округа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Предлог  кадровског плана за буџетску годину 
 
Koментар: Израђен Предлог у сарадњи са органима. 
 
Извор верификације: Достављани Нацрти кадровских 
планова органа 

број 2018 1 1 1 1 

2. 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 

проценат  2018 95 97 97 97 

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

проценат 2018 50 70 70 70 

 
Циљ 3: Стручна подршка ефикасном спровођењу поступка одабира кадрова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број консултација са представницима  органа државне 
управе у области запошљавања и одабира кадрова  
 
Koментар: Броје се и консултације одржане за потребе 
кадровских јединица у аутономној покрајини, 
јединицама локалне самоуправе и другим државним 
органима. 
 
Извор верификације: База резултата тестираних 
кандидата 

број 2019 60 80 80 100 

2. Израђен извештај о квалитету попуњавања радних број 2019 0 1 1 1 
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места, аналаза резултата и израђен предлог мера за 
унапређење поступка одабира кадрова 
 
Koментар: Годишњи извештај СУК - а достављен Влади 
на информисању до јула текуће године. 
 
Извор верификације: База резултата тестираних 
кандидата, Запсници о раду конкурсних комисија 

извештаја 

3. Проценат обучених државних службеника из јединица 
за људске ресурсе у органима државне управе, службама 
Владе и стручним службама управних округа и других 
државних органа о спровођењу поступка селекције 
базираном на процени компетенција. 
 
Koментар: Проценат државних службеника који су 
прошли обуку о поступку селекције у односу на укупан 
број кадровских јединица у државним органима. 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим обукама 

проценат 2019 40 75 75 80 

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

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

број 2018 360 400 400 400 

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

број 2018 650 1500 1500 1500 

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 

проценат 2018 102,5 100 100 100 

 
Циљ 5: Стручна и благовремена информатичка подршка у управљању људским ресурсима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 тржиште рада 
 
Извор верификације: Извештаји из информационог 
система Централне кадровске евиденције 

проценат 2013 60  99 99 100 

2. Проценат корисника информационог система Службе 
за управљање кадровима у односу на прописан број 
органа 
 

проценат 2013 70 99 99 100 
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Koментар: Централна кадровска евиденција, систем за 
аутоматизацију процеса попуне радних места, Портал 
за обуке, Портал за интерно тржиште 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 интерно тржиште рада 
 
Извор верификације: Извештаји о раду Групе за 
Централну кадровску евиденцију и информационе 
системе 

проценат 2013 100 100 100 100 

 
Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 

 
Правни основ: Закон о државним службеницима,  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 - финансијске 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 3.10 - 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 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1501 - Развој општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Nacionalni savet albanske nacionalne manjine 
 
Извор верификације: v.d.direktorka 

br udzbenika i 
udzbeničkih 

kompleta 
2021 19 19 19 19 

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

број 2016 0 4000 4000 4000 

 
Циљ 2: Повећање броја ученика и студената албанске и ромске националности. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стипендије 
 
Koментар: Унапређење и подршка у реализацији 
мањинских и социјалних права у области образовања. 
 
Извор верификације: Директор Службе 

број 2016 440 320 320 325 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 2017 28 21 20 16 

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

км 2016 30 400 460 400 

3. Број прималаца материјалне помоћи 
 
Koментар: Подршка мањинским и социјалним правима. 
 
Извор верификације: Директор Службе 

број 2021 3000 4000 4000 4000 

4. Број реализованих субвенција 
 
Koментар: Стимулисање привредног развоја и смањења 

број 2016 15 20 22 22 



25 
 

незапослености. 
 
Извор верификације: Директор Службе 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2016 1 2 1 1 

 
Циљ 2: Помоћ специјализованих организација и лица 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Економски развој 
 
Koментар: Ангажовање стручних лица за 
консултантске услуге. 
 
Извор верификације: Директор Службе 

број 
ангажованих 2018 3 4 3 3 

 
Глава 3.11 - 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 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 
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ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0011 - Летачка оператива 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Закон о ваздушном саобраћају. 

 
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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја нереализованих летова услед недовољног 
броја посада у односу на број захтеваних летова 
 
Извор верификације: Захтеви корисника и налози за лет 

проценат 2016 10% 4% 4% 4% 

2. Проценат повећања обучених пилота/посада 
 
Извор верификације: Дозволе за управљање на више 
типова авиона 

проценат 2016 100% 20% 20% 20% 

 
Програмска активност: 0012 - Техничка оператива 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Приручник организације за обезбеђивање континуиране пловидбености ваздухопловства /CAME/ , 
приручник организације за одржавање ваздухопловства /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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број отказаних летова у односу на број реализованих 
летова због техничких проблема  
 
Извор верификације: Техничка књига  

проценат 2016 5% 2% 2% 2% 

 
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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број отказаних летова због необезбеђивања општих 
услова за пловидбеност ваздухоплова  
 
Извор верификације: Неизвршавање уговора 

број летова 2016 4 0 0 0 

 
Пројекат: 4001 - Изградња хангара и пратећих објеката 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Правни основ: Закључак Владе СП 05 Број: 00-583/2021 од 9. децембра 2021. године. 

 
Опис: Закључком Владе СП 05 Број: 00-583/2021 од 9. децембра 2021. године о прихватању Информације о 
објектима Авио-службе Владе на Аеродрому Никола Тесла у Београду која са Прилозима 1, 2 и 3 чини саставни део 
Закључка, отуђењу путем рушења објекта у својини Републике Србије, корисника Авио-службе Владе и измени и 
допуни Закључка Владе СП 05 Број: 00-468/2019-1 од 21. новембра 2019. године, на основу кога је Авио-служба 
Владе закључила Уговор о набавци услуга са „Енергопројект индустрија а.д. Београд” као носиоцем посла и групе 
понуђача, заведен у Авио-служби Владе под Стр. Пов 01 Број: 5/12-2022 дана 25.01.2022. године, у „Енергопројект 
индустрија а.д. Београд” заведен под бр. 2672-EI/22 дана 27.01.2022. године и Анекс I Уговора о набавци услуга Стр. 
Пов 01 Број: 5/12-202 од 25.04.2022. године (којим је продужен рок завршетка уговорних обавеза и одређен рок 
завршетка уговорних обавеза на 27.10.2022. године са сукцесивном испоруком пакета пројектне документације).  
 
 

 
Циљ 1: Обезбеђење инфраструктурних капацитета Авио службе потребних за рад 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изграђености капацитета хангара по фазама  
 

проценат 2016 100% 95% 5% 0% 
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Извор верификације: Грађевинска дозвола 
 
Циљ 2: Смањење трошкова линијског одржавања и зимске експлоатације авиона 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат смањења трошкова одржавања у односу на 
базну вредност  
 
Извор верификације: Авио-служба Владе 

проценат 2016 100% 20% 20% 20% 

 
Глава 3.12 - 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 под регистара на основу међународних споразума са ЕУ и 
НАТО; 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 

 
СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност 

 
ПРОГРАМ: 1404 - Национални систем заштите тајних података и административна подршка раду 
Савета и Бироа 
 
Опис: Закључивањем споразума у области размене и заштите тајних података са другим државама и 
међународним 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 организацијама 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 субјектима 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 
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националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности те интересорних радних тела која су 
формирана закључком Савета и Бироа. Такође, ангажована је и на контроли примене Закона о тајности података. 

 
Циљ 1: Успостављање и унапређење националног система заштите тајних података компатибилног са стандардима ЕУ и НАТО 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2016 50 95 95 95 

 
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,  Закон о основама уређења служби безбедности 

 
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 и активно учешће у оквиру Акционог 
плана за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности. Подршка раду Савета за националну 
безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности, као и другим интересорним облицима сарадње 
који третирају безбедносна питања од значаја за националну и унутрашњу безбедност, али и регионалну 
стабилност. Реч је пре свега о темама као што су борба против тероризма, финансирања тероризма, 
пролиферације, организованог криминала, те угрожавање информационе, економске и енергетске безбедности Р 
Србије.  У том смислу активно учешће у реализацији стратешких докумената, односно активности из акционих 
планова који их прате. 

 
Циљ 1: Ефикасна подршка раду Савета за националну безбедност и Бироа за координацију рада служби безбедности 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 

број 2016 4 6 6 6 
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Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије 
Савета  
 
Циљ 2: Унапређење међународне сарадње у области заштите и размене тајних података 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 2016 1 2 2 2 

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

број 2016 30 30 30 30 

 
Циљ 3: Успостављање националног система заштите тајних података компатибилног са ЕУ и НАТО  

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих сертификата 
 
Koментар: Vrsi se na osnovu godisnjih izvestaja u skladu sa 
Zakonom o tajnosti podataka 
 
Извор верификације: Извештај о раду Канцеларије 
Савета  

број 2016 477 600 700 700 

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

% 2016 60 70 75 75 

 
Глава 3.13 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 
 
Опште образложење корисника: 
Канцеларија за сарадњу с медијима обавештава домаћу и инострану јавности о раду Владе и органа државне 
управе.  
Канцеларија се стара и о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације, обавља послове 
мониторинга писања медија за потребе израде анализа о ефектима примењених модела медијских активности на 
представљању рада Владе.  
Послови Канцеларије обухватају и сарадњу са ПР службама министарстава и свих осталих служби Владе на плану 
координације и синхронизације медијских активности у циљу благовременог и адекватног представљања рада 
Владе. 
Јавност рада Владе обезбеђује се одржавањем конференција за новинаре, представљањем рада Владе и органа 
државне управе на званичној интернет презентацији Владе, издавањем саопштења за јавност о активностима 
председника и чланова Владе, сервисирањем налога Владе на друштвеним мрежама, комуникацијом са грађанима 
кроз CRM систем и другим комуникационим каналима. 
Канцеларија информише јавност и о одлукама усвојеним на седницама Владе путем саопштења, организацијом 
редовних конференција за новинаре и објављивањем усвојених докумената на званичном сајту Владе Србије.  
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Упознавање јавности са радом Владе обезбеђује се и директним преносом конференција за новинаре из Прес сале 
Владе Србије, које се могу пратити на званичном сајту Владе Републике Србије. 
Канцеларија обавља и све друге послове који се односе на сарадњу и комуникацију са представницима медија које 
јој повери Влада. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
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: Канцеларија за сарадњу с медијима обавештава домаћу и инострану јавности о раду Владе и органа државне 
управе.  
Канцеларија се стара и о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације, обавља послове 
мониторинга писања медија за потребе израде анализа о ефектима примењених модела медијских активности на 
представљању рада Владе.  
Послови Канцеларије обухватају и сарадњу са ПР службама министарстава и свих осталих служби Владе на плану 
координације и синхронизације медијских активности у циљу благовременог и адекватног представљања рада 
Владе. 
Јавност рада Владе обезбеђује се одржавањем конференција за новинаре, представљањем рада Владе и органа 
државне управе на званичној интернет презентацији Владе, издавањем саопштења за јавност о активностима 
председника и чланова Владе, сервисирањем налога Владе на друштвеним мрежама, комуникацијом са грађанима 
кроз CRM систем и другим комуникационим каналима. 
Канцеларија информише јавност и о одлукама усвојеним на седницама Владе путем саопштења, организацијом 
редовних конференција за новинаре и објављивањем усвојених докумената на званичном сајту Владе Србије.  
Упознавање јавности са радом Владе обезбеђује се и директним преносом конференција за новинаре из Прес сале 
Владе Србије, које се могу пратити на званичном сајту Владе Републике Србије. 
Канцеларија обавља и све друге послове који се односе на сарадњу и комуникацију са представницима медија које 
јој повери Влада. 
 
 

 
Циљ 1: Покривеност приоритета у НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе Републике Србије 
Тип циља: Родно одговоран 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Информације од значаја за покривеност приоритета у 
НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе 
Републике Србије 
 
Извор верификације: Званични сајт Владе Републике 
Србије 

број 2016 5    

2. Информације од значаја за покривеност приоритета у 
НАП за родну равноправност текстовима на сајту Владе 

број 2017 40 105 120 130 
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Републике Србије 
 
Koментар: У периоду 1. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2021. 
године на интернет презентацију Владе Републике 
Србије постављено је укупно 169 садржаја који се односе 
на тему родне равноправности.  
 
На први индикатор (Информације од значаја за 
покривеност приоритета у НАП за родну 
равноправност текстовима на сајту Владе Републике 
Србије) односи се 75 садржајa. 
На други индикатор (Праћење броја текстова и 
учесталости појављивања теме увођења принципа 
родне равноправности као медијског садржаја,94 
садржаја. 
 
Извор верификације: званични сајт Владе Републике 
Србије 
3. Праћење броја текстова и учесталости појављивања 
теме увођења принципа родне равноправностикао 
медијског садржаја као и броја области у које је уведена 
родна перспектива 
 
Извор верификације: Званични сајт Владе Републике 
Србије 

број 2016 5    

4. Праћење броја текстова и учесталости појављивања 
теме увођења принципа родне равноправностикао 
медијског садржаја као и броја области у које је уведена 
родна перспектива 
 
Koментар: У периоду 1. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2021. 
године на интернет презентацију Владе Републике 
Србије постављено је укупно 169 садржаја који се односе 
на тему родне равноправности.  
 
На први индикатор (Информације од значаја за 
покривеност приоритета у НАП за родну 
равноправност текстовима на сајту Владе Републике 
Србије) односи се 75 садржајa. 
На други индикатор (Праћење броја текстова и 
учесталости појављивања теме увођења принципа 
родне равноправности као медијског садржаја,94 
садржаја. 
 
Извор верификације: званични сајт Владе Републике 
Србије 

број 2017 40 92 95 120 

 
Глава 3.14 - 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. 
 

 



33 
 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
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. 

 
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 3.15 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 
 
Опште образложење корисника: 
Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: 
функционисање институција Републике Србије на територији Косова и Метохије; образовање, здравство, социјалну 
политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације у српским подручјима Косова 
и Метохије; деловање Српске православне цркве на територији Косова и Метохије; обнову и заштиту духовног и 
културног наслеђа; финансијску, правну, техничку и кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге 
неалбанске заједнице на територији Косова и Метохије; сарадњу с Комесаријатом за избеглице у делу који се 
односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије; сарадњу с цивилном и војном мисијом Уједињених нација 
на Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције Савета безбедности број 1244. Канцеларија за Косово 
и Метохију преузела је 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 територији АП Косова и 
Метохије у остваривању и заштити њихових људских права, родне равноправности и других аспеката једнакости у 
приступу услугама и добрима, очувању њиховог културног и верског идентитета, економског раста и развоја, као и 
јачању капацитета локалне самоуправе, школских и здравствених институција и привредних капацитета на овом 
подручју. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 
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ПРОГРАМ: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и 
Метохија 
 
Опис: Програм обухвата 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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број локалних самоуправа на чијој територији 
функционишу здравствене и просветне институције, у 
законским оквирима Републике Србије 
 
Koментар: Обезбеђење здравствених услуга 
становништву је један од кључних услова опстанка и 
повратка на територију АП Косово и Метохија. У том 
смислу је опремање и обезбеђивање потребних 
материјалних средстава за рад ових институција и 
подизање њихових капацитета на виши ниво у што 
већем броју општина један од најважнијих циљева 
активности Канцеларије за Косово и Метохију. 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и изводи са рачуна о извршеним 
исплатама Управе за трезор 

број 2015 21 21 21 21 

 
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 државним 
службеницима и Закон о равноправности полова. 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 

број 2015 29 29 29 29 
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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 
 
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. 
 

 
Опис: Програмска активност намењена је 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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 

број 2015 123 123 123 123 

2. Број ученика и ученица који 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 

број 2015 21100 19200 19300 19300 

3. Проценат девојчица које су уписале средњу школу од 
броја девојчица које су завршиле основну школу 
 
Koментар: За разлику од мушке, женска деца у мањој 
мери уписују средњу школу након завршене основне 
школе. Ради побољшања ситуације по овом питању, 
потребно је пратити овај однос како би се предузимале 
активности за поправљање наведеног стања кроз 
финансирање потреба школских установа. 
 
Извор верификације: Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

проценат 2018 90 93 93 95 
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Циљ 2: Адекватни услови рада у васпитно - образовним институцијама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 10 15 25 20 

 
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: Закон о здравственом осигурању; Закон о здравственој заштити; Закон о равноправности 
полова:Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности. 

 
Опис: Програмска активност намењена је за 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 14 9 9 9 

2. 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 

број 2015 7 30 25 25 

 
Програмска активност: 0004 - Стручна и административна подршка 
 
Програм коме припада: 0603 - Подршка функционисању установа и организација на територији АП Косово и 
Метохија 
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Правни основ: Закон о буџетском систему; закон о буџету Републике Србије за буџетску годину; Закон о порезу на 
доходак грађана; Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање; Закон о раду; Закон о државним 
службеницима; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о платама у државним органима и 
јавним службама; Закон о јавним набавкама; Закон о равноправности полова; Уредба о Канцеларији за Косово и 
Метохију. 

 
Опис: Финансирање трошкова рада Канцеларије за Косово и Метохију, зарада и других личних примања 
запослених, трошкова службених путовања у земљи и иностранству, набавке и одржавања материјалних средстава 
неопходних за рад. 

 
ПРОГРАМ: 0604 - Подршка унапређењу квалитета живота српског и неалбанског становништва на 
територији АП Косово и Метохија 
 
Опис: Побољшање свих аспеката живота и рада српског и неалбанског становништва на КиМ кроз стварање бољих 
безбедоносних, социјалних, културних, економских и других услова живота. 

 
Циљ 1: Успостављени адекватни услови живота и рада неалбанског становништва на Косову и Метохији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2015 19000 22200 22200 22200 

 
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: Закон о планирању и изградњи; Закон о привредним друштвима; Закон о јавним набавкама; Закон о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; Закон о равноправности полова; Уредба о Канцеларији за 
Косово и Метохију; Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ; Национална стратегија за побољшање 
положаја жена и унапређење родне равноправности; Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије. 
 

 
Опис: Програмска активност намењена је за улагања у привредне и пољопривредне активности као начин за 
побољшање квалитета живота српског и неалбанског становништва на КиМ. Уједно, врше се 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних регистрованих пољопривредних 
газдинстава и удружења пољопривредника 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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. 

број 2015 7200 8300 8400 8400 
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Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 
2. Број активних регистрованих пољопривредних 
газдинстава у власништву жена 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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 1300 1350 1350 

3. Број активних регистрованих пољопривредних 
газдинстава у власништву мушкараца 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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 7000 7050 7050 

4. Број новозапослених жена у срединама са већинским 
српским становништвом 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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 120 120 120 

5. Број новозапослених лица у срединама са већинским 
српским становништвом 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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 120 200 215 215 

6. Број новозапослених мушкараца у срединама са 
већинским српским становништвом 
 
Koментар: Улагања у привредне и пољопривредне 
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 95 95 95 

 
Циљ 2: Рехабилитована путна мрежа, уређење канализационе и водоводне мреже и депоније у насељима са већинским српским 
становништвом на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уклоњених дивљих депонија у српским срединама 
на КиМ 
 
Koментар: Улагања у привредне  активности као начин 

број 2015 3 3 3 3 
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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 
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 

број 2015 1 3 3 3 

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 

број 2015 4000 5000 5000 5000 

 
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: 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 стратегије интерно расељених лица; Стратегија за 
борбу против сиромаштва; 
 

 
Опис: Програмска активност намењена је 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 
угрожена лица са територије КиМ. 

 
Циљ 1: Стамбено збринуто српско и неалбанско становништво на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 260 420 400 400 
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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: Програмска активност намењена је за 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних кривичних поступака који се воде против 
српског 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 1 1 1 

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 

број 2015 нема 9 9 9 

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 10 10 10 

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 

број 2015 нема 1 1 1 

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. 

број 2015 16 6 8 8 
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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 

број 2015 нема 5 5 5 

 
Циљ 2: Правно заштићена имовина СПЦ на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2015 15 50 50 50 

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 

број 2015 2500 6500 6500 6500 

 
Циљ 3: Пружање адекватне правне помоћи у кривичним поступцима који се из политичких разлога воде против српског и неалбанског 
становништва на КиМ путем финансирања професионалне адвокатске одбране. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних кривичних поступака који се воде против 
српског и неалбанског становништва у којима 
Канцеларија за Косово и Метохију финансира 
професионалну одбрану окривљених (жена/мушкараца) 
 
Koментар: Индикатор показује број активних судских 
поступака који се воде против жена кроз број активних 
судских поступака који се воде против мушкараца у 
текућој години. 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

однос ж/м 2015 2/32 0/4 0/10 0/10 

2. Број ослобођених лица (жена/мушкараца) 
 
Koментар: Индикатор показује апсолутни број 
ослобођених жена и мушкараца у текућој години као 
показатељ успешности финансирања адвокатских 
услуга од стране Канцеларије за Косово и Метохију. 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

однос ж/м 2015 0/2 0/4 0/6 0/6 
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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; Закон о социјалној заштити; Закон о равноправности полова; Уредба о Канцеларији 
за Косово и Метохију; Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ; Национална стратегија за решавање 
питања избеглих и интерно расељених лица; Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење 
родне равноправности. 

 
Опис: Програмска активност намењена је за 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, подршка Програма рада Црвеног крста. 

 
Циљ 1: Пружена подршка социјално угроженим породицама на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника народних кухиња 
 
Koментар: Унапређење социјалне сигурности и подршка 
процесу повратка кроз доделу социјалне и хуманитарне 
помоћи, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
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 1900 1900 1900 

2. Број породица које су оствариле социјалну помоћ 
 
Koментар: Унапређење социјалне сигурности и подршка 
процесу повратка кроз доделу социјалне и хуманитарне 
помоћи, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
уређење гробаља, иди види посете, подршка Програма 
рада Црвеног крста, посебно пратећи категорију 
самохраних родитеља. 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

број 2015 1720 1100 1100 1100 

3. Број породица које су оствариле хуманитарну помоћ 
 
Koментар: Унапређење социјалне сигурности и подршка 
процесу повратка кроз доделу социјалне и хуманитарне 
помоћи, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
уређење гробаља, иди види посете, подршка Програма 
рада Црвеног крста, посебно пратећи категорију 
самохраних родитеља. 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

број 2015 10000 10000 10000 10000 

 
Циљ 2: Повећан број повратника на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 



43 
 

2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број повратничких заједница 
 
Koментар: Унапређење социјалне сигурности и подршка 
процесу повратка кроз доделу социјалне и хуманитарне 
помоћи, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
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 68 70 70 70 

2. Број реализованих иди види посета 
 
Koментар: Унапређење социјалне сигурности и подршка 
процесу повратка кроз доделу социјалне и хуманитарне 
помоћи, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
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 59 50 50 50 

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, кроз интервентну помоћ угроженим 
заједницама, помоћ повратничким заједницама, 
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 1400 1720 1750 1750 

 
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: Закон о удружењима. 

 
Опис: Програмска активност намењена је за подршку 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: Унапређење квалитета живота становништва на и са АП КиМ кроз подршку у реализацији програма/пројеката организација цивилног 
друштва. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подигнути капацитети организација цивилног друштва 
кроз финансирање њихових пројеката ради решавања 
проблема становништва ван домета и надлежности 
државних институција 
 
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, 

број 2016 нема 38 44 44 
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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 
2. Проценат успешно реализованих пројеката у текућој 
години у односу на укупан број финансираних пројеката 
 
Koментар: Проценат успешно реализованих пројеката 
у текућој години у односу на укупан број финансираних 
пројеката 
Овај индикатор прати степен успешне реализације 
финансираних пројеката одобрених организацијама 
цивилног друштва на редовним годишњим конкурсима у 
односу на број завршених пројеката у текућој години. 
Степен успешности се утврђује на основу информација 
које Канцеларија за Косово и Метохију прикупља 
непосредним увидом на терену и од крајњих корисника 
пројеката. 
 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију 

проценат 2018 49/58=84,48% 92 93 93 

 
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: Закон о култури; Закон о удружењима; Закон о културним добрима; Закон о планирању и изградњи 
објеката. 
 

 
Опис: Програмска активност намењена је за oчување и заштиту 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). 

 
Циљ 1: Очувана и заштићена непокретна и покретна културна добра и установе културе и обезбеђени услови за неометан рад СПЦ на КиМ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пројеката за обнову и изградњу цркава и 
манастира, као и других споменика културе 
 
Koментар: Очување и заштита непокретних култ. 
добара (спом.културе, просторне културно - 
историјске целине, археол налазишта), покретних 
култ. добара (уметничко - истор. дела, филмска грађа, 
старе и ретке књиге), нематериј. културне баштине 
(усмене традиције и изрази, језик, свечани догађаји, 
извођачке уметности, традиционални занати), као и 
подршка раду установа културе и организ. цивилног 
друштва у реализацији програмских активн.,- 
 културне маниф., издаваштво и различити видови 
уметничког изражавања  
 
 

број 2015 25 40 40 40 



45 
 

Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 
2. Број установа културе којима су обезбеђена средства 
за опремање, реконструкцију, адаптацију и изградњу  
 
Koментар: Очување и заштита непокретних култ. 
добара (спом.културе, просторне културно - 
историјске целине, археол налазишта), покретних 
култ. добара (уметничко - истор. дела, филмска грађа, 
старе и ретке књиге), нематериј. културне баштине 
(усмене традиције и изрази, језик, свечани догађаји, 
извођачке уметности, традиционални занати), као и 
подршка раду установа културе и организ. цивилног 
друштва у реализацији програмских активн.,- 
 културне маниф., издаваштво и различити видови 
уметничког изражавања  
 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

број 2015 5 9 9 9 

 
Циљ 2: Подржано информисање, медијска истраживања, издаваштво и различити видови уметничког стваралаштва на КиМ 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних акција и пројеката културно - 
уметничког карактера 
 
Koментар: Очување и заштита непокретних култ. 
добара (спом.културе, просторне културно - 
историјске целине, археол налазишта), покретних 
култ. добара (уметничко - истор. дела, филмска грађа, 
старе и ретке књиге), нематериј. културне баштине 
(усмене традиције и изрази, језик, свечани догађаји, 
извођачке уметности, традиционални занати), као и 
подршка раду установа културе и организ. цивилног 
друштва у реализацији програмских активн.,- 
 културне маниф., издаваштво и различити видови 
уметничког изражавања  
 
 
Извор верификације: Интерна евиденција Канцеларије 
за Косово и Метохију и званични статистички подаци 

број 2015 27 52 52 52 

 
Глава 3.16 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА 
 
Опште образложење корисника: 
Канцеларија за борбу против дрога основана је Уредбом о оснивању канцеларије за борбу против дрога, као 
служба Владе РС. 
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. 
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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 

 
СЕКТОР: 18 - Здравство 

 
ПРОГРАМ: 1802 - Превентивна здравствена заштита 
 
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 грађана о утицају и штетности дрога. 

 
Циљ 1: Кординација, праћење и спровођење мера у борби против дрога, истраживање и међународна сарадња. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

проценат 2015 70 55 60 65 

 
Програмска активност: 0011 - Стручни и оперативни послови у области борбе против дрога 
 
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 . 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршења превентивних  и едукативних 
програма. 

проценат 2016 10 30 40 50 
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Koментар: Спровођење превентивних програма у 
области борбе против дрога и усаглашавање истих са 
стандардима ЕУ. 
 
Извор верификације: проценат 
 
Глава 3.17 - 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 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
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 3.18 - 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 
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СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
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 
канцеларијског 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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број успешно спроведених пројеката 
 
Извор верификације: Извештај Владе РС 

% 2017 100 100 100  

 
Глава 3.19 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА 
 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2102 - Подршка раду Владе 
 
Главни носилац: 10200 - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

 
Програмска активност: 0030 - Стручни и оперативни послови Канцеларије за дуално образовање и 
национални оквир квалификација 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Програмска активност: 0031 - Унапређење квалитета образовања и васпитања 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 
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Програмска активност: 0032 - Подршка раду Агенције за квалификације 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Програмска активност: 0033 - Промоција дуалног образовања 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Програмска активност: 0034 - Подршка раду Ваздухопловно - образовног центра „Ваздухопловна 
академијаˮ 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
Пројекат: 4024 - Развој оквира квалификација Републике Србије 
 
Програм коме припада: 2102 - Подршка раду Владе 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1605 - Заштита уставности и законитости и људских и мањинских права и слобода  
 
Опис: Уставни суд ће и у периоду од 2023. до 2025. године 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број примљених предмета 
 
Извор верификације: Интерна евиденција 

комад 2020 13420 13420 13420 13420 

 
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: Закон о Уставном суду 

 
Опис: Заштита уставности, људских и мањинских права 

 
Раздео 5 

 
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА 

 
Опште образложење корисника: 
Високи савет судства је уставна категорија од 2006. године (према Уставу Републике Србије, „Сл. Гласник РС 
98/2006). Конституисан је 06. априла 2009. године. Као самосталан правосудни орган започео је са радом 01. 
јануара 2010. године (Закон о Високом савету судства „Сл.гласник РС“, број 116/2008), са мрежом судова, према 
Закону о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр. 116/2008 и 104/2009).  
 
Основним уставним начелима гарантује се владавина права као врховна вредност Устава, да уређење власти 
почива на подели власти на: законодавну, извршну и судску, да судску власт врше судови који гарантују владавину 
права, и да судска власт има искључиво право да примењује правду на основу Устава и закона, да је Високи савет 
судства гарант институционалне и индивидуалне независности и самосталности судова и судија и да је оснивање, 
надлежност, одлучивање и састав Савета уставна категорија. 
 
Одредбaма члана 47. Закона о Високом савету судства прописано је да се за обављање стручних, 
административних и других послова у оквиру Савета образује Административна канцеларија, чији су организација, 
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послови и начин рада ближе уређени актом Савета. На права и обавезе запослених у Административној 
канцеларији примењују се прописи који уређују положај државних службеника и намештеника. 
 
Природа послова запослених у Административној канцеларији Савета је у директној вези са уставноправним 
положајем и карактером надлежности Високог савета судства. 
 
Посебно указујемо да је Акционом планом за поглавље 23, као и за Стратегијом развоја правосуђа за период 2020-
2025. године, Високи савет судства означен као носилац великог броја активности, од којих је једна од важнијих 
јачање    
и изградња институционалних капацитета Високог савета судства, у административном и техничком смислу, а све у 
у циљу постизања пуне независности и самосталности судова и судија. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 
 
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: Оптималан број судија у судовима РС 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изабраних судија у односу на одлуку о броју 
судија  
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду ВСС 

проценат 2021 86% 88% 89% 90% 

 
Циљ 2: Равноправна заступљеност жена и мушкараца на функцији председника суда  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 40 % мање заступљеног пола на функцији председника 
суда  
 
Koментар: У циљу уважавања принципа родне 
равноправности уведен је индикатор који показује 
родно-одговорну заступљеност оба пола на функцији 
председника суда 
 
Извор верификације: Информациони систем - База 
личних листова судија  

проценат 2021 42  40 40 40 

 
Програмска активност: 0002 - Рад административне канцеларије Високог савета судства 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос 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 

% 2015 9,62 8 8 10 

 
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, административну подршку спровођењу судског поступка, као на и пружање материјалне и 
техничке подршке за несметан рад судова. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2016 15,36 14,5 14.4 14,4 

 
Програмска активност: 0002 - Техничка подршка раду судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова, Закон о судијама. 
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Опис: Подршка спровођењу 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 139,87 100 100 100 

 
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.    
Организациона структура Врховног касационог суда: У Врховном касационом суду образовани су: 1. Служба 
председника суда; 2. Судска Одељења: Кривично одељење, Грађанско одељење, Специјализовано Веће за управну 
материју, Одељење судске праксе, Одељење за заштиту права за суђење у разумном року, Веће за решавање 
сукоба надлежности између Управног суда и виших и основних судова и Веће за одлучивање о захтевима за 
заштиту законитости;  3.Секретаријат; 4. Судска писарница и 5. Заједничке службе. На основу Одлуке о броју судија 
у судовима у Врховном касационом суду у 2023. години биће председник и 49 судија. На основу броја извршилаца 
по Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места планирано је 237 извршилаца на 
неодређено време и то:   1. Државних службеника на положају 10 од тога: трећа група положаја 2 и четврта група 
положаја 8;  2. Државних службеника 142 од тога: виших саветника у Врховном касационом суду 74, самосталних 
саветника 7, саветника 5, млађих саветника 2 сарадника 5 и референата 39 и  3. Намештеника 95. На одређено 
време због повећаног обима посла и замене планирано је 15 државних службеника и намештеника.   
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
Опис: Ефикасан рад судова 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка       
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. однос броја укупно решених предмета и броја судија 
по месецима  

проценат 2015 64,95 71 72 73 
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Koментар: однос броја укупно решених предмета и 
броја судија по месецима    
 
Извор верификације: Извештај о раду Врховног 
касационог суда од 01.01.2021. до 30.06.2021. године 
2. смањење нерешених и старих предмета у судству 
 
Koментар: смањење нерешених и старих предмета у 
судству 
 
Извор верификације: извештај о раду судова за 2020. 
годину 

дани 2019 267 256 253 250 

3. смањење нерешених и старих предмета у судству 
 
Koментар: смањење нерешених и старих предмета у 
судству 
 
Извор верификације: извештај о раду судова за 2020. 
годину 

проценат 2019 37 8 5 4 

 
Програмска активност: 0003 - Спровођење судских поступака Врховног касационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно укупно решено предмета у односу на укупно 
у раду у процентима  
 
Koментар: Просечно укупно решено предмета у односу 
на укупно у раду у процентима  
 
Извор верификације: Извештај о раду Врховног 
касационог суда од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

   

број 2015 34 39 40 41 

 
Програмска активност: 0004 - Административна подршка спровођењу судских поступака  Врховног 
касационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова 

 
Опис: Пружање стручно-административне подршка потребне за нeсметано спровођење судских поступака 
 

 
Глава 6.2 - УПРАВНИ СУД 
 
Опште образложење корисника: 
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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 и подзаконских аката. 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад 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, административну подршку спровођењу судског поступка, као и 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 14,38 18,32 18,32 18,32 

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 

% 2016 89,45 56,78 56,78 56,78 

 
Програмска активност: 0005 - Спровођење судских поступака Управног суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Проценат нерешених предмета 
 
Koментар: Однос броја укупно нерешених предмета и 
укупног броја предмета у раду 
 
Извор верификације: Управни суд 

% 2016 59,38 74,57 74,57 74,57 

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

% 2016 40,62 25,42 25,42 25,42 

 
Циљ 2: Ефикасан рад судија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2016 46,11 43,68 43,68 43,68 

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 

број 2016 113,52 171,82 171,82 171,82 

 
Програмска активност: 0006 - Административна подршка спровођењу судских поступака Управног 
суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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. 
 

 
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 
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извршилачка радна места и запослени распоређени на радна места намештеника. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

коефицијент 2021 5.72 7.0 6.75 6.50 

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: годишњи извештај о раду 
Привредног апелационог суда 

проценат 2021 81.98 102 103 105 

 
Програмска активност: 0007 - Спровођење судских поступака Привредног апелационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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: годишњи извештај о раду 
Привредног апелационог суда 

број предмета 2021 51,10 30 32 33 

 
Циљ 2: ефикасно спровођење судских поступака 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат решених предмета проценат 2021 63,24 60 61 62 
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Koментар: однос броја укупно решених предмета и 
укупног броја предмета у раду 
 
Извор верификације: годишњи извештај о раду 
Привредног апелационог суда 
 
Програмска активност: 0008 - Административна подршка спровођењу судских поступака Привредног 
апелационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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. 
Запослене у Прекршајном апелационом суду чине судије и судско особље. 
Законом о судијама и Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима одређено је да Прекршајни 
апелациони суд има председника и 64 судије. 
Судско особље чине: судијски помоћници, државни службеници и намештеници запослени на административним, 
техничким, рачуноводственим, информационим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт. 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном апелационом суду Су I-9 
1/22 од 15.07.2022.године, образоване су организационе јединице: 
1. судска одељењa 
2. судска управа 
3. судска писарница 
4. служба за информатичке послове 
5. служба за финансијско-материјалне послове  
6. дактилобиро 
7. техничка служба 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад 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, 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

коефицијент 2016 0,73 0,7 0,7 0.7 

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 

% 
савладавање 

прилива 
2016 94,24 94,5 94,5 94,5 

 
Циљ 2: Одржавање поверења грађана Србије у правосудни систем 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

скала  2016 5 5 5 5 

 
Програмска активност: 0009 - Спровођење судских поступака Прекршајног апелационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова, Закон о судијама 

 
Опис: Програмска активност обухвата све послове који се односе на спровођење судских поступака 
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Циљ 1: Ефикасно спровођење судског поступка 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја укупно нерешених предмета и укупног 
броја предмета у раду 
 
Koментар: однос 
 
Извор верификације: статистички извештај 

%  2016 5,76 5,5 5,5 5.5 

2. Однос укупно решених предмета и укупног броја 
предмета у раду 
 
Koментар: однос 
 
Извор верификације: статистички извештај 

%  2016 94,24 94,59 94,5 94,5 

 
Циљ 2: Ефикасан рад судија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број предмета 
у раду по 
судији на 
месечном 

нивоу 

2016 42,07 40 40 40 

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

број месечно 
решених 

предмета по 
судији 

2016 39,65 40 40 40 

 
Програмска активност: 0010 - Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајног 
апелационог суда 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и 
техничке подршке за несметан рад судова. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 14,5 14,4 14.4 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 102.05 100 100 100 

 
Програмска активност: 0012 - Административна подршка спровођењу судских поступака  Апелационих 
судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2021 83,69 83,70 83,75 83,80 

 
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, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и 
техничке подршке за несметан рад судова 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 14,5 14,4 14,4 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја решених предмета и броја примљених 
предмета у години * 100 
 
Koментар: Савладавање прилива предмета 

% 2016 87,52 100 100 100 
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Извор верификације: Годишњи извештај о раду судова 
ВКС 
 
Програмска активност: 0014 - Административна подршка спровођењу судских поступака Виших судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2021 58,36 58,40 58,45 58,50 

 
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, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и 
техничке подршке за несметан рад судова. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 



64 
 

2023. год. 2024. год. 2025. 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 14,5 14,4 14,4 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 191,09 100 100 100 

 
Програмска активност: 0016 - Административна подршка спровођењу судских поступака Основних 
судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2021 66,44 66,45 66,50 66,55 
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Koментар: Повећање броја решених предмета 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за правосуђе 
 
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, административну подршку спровођењу судског поступка, као и на пружање материјалне и 
техничке подршке за несметан рад судова 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 14,5 14,4 14,4 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 109,95 100 100 100 

 
Програмска активност: 0018 - Административна подршка спровођењу судских поступака Привредних 
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судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2021 81,04 81,05 81,10 81,15 

 
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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1603 - Рад судова 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја укинутих одлука и броја  разматраних 
жалби 
 
Koментар: Квалитет рада судова - Смањење броја 

% 2016 15,36 14,5 14,4 14,4 
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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 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење судских поступака 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 98,32 100 100 100 

 
Програмска активност: 0020 - Административна подршка спровођењу судских поступака Прекршајних 
судова 
 
Програм коме припада: 1603 - Рад судова 

 
Правни основ: 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2021 49,35 49,40 49,45 49,50 
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Раздео 7 

 
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА 

 
Опште образложење корисника: 
Државно веће тужилаца је самосталан и независан орган основан 06.04.2009. године Законом о Државном већу 
тужилаца 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 јавнотужилачке функције и материјалних трошкова у 87 тужилаштава у Републици Србији.  Државно 
веће тужилаца представља 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 
 
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 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 који нису из Београда и немају решено стамбено питање у 
седишту Већа - Београду,  обезбеђују се средства за исплату трошкова становања у седишту Већа, Београду као и 
накнада трошкова за одвојени живот од породице. За остале чланове Већа ( 4 члана ) 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, 4 члана Жалбене комисије. Председник Жалбене комисије јавних тужилаштава остварује плату и обавезе из 
радног односа у Државном већу тужилаца. 

 
Циљ 1: Рационализација мреже тужилаштава 
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Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2017 85 98 98 98 

 
Циљ 2: Избор носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Конкурси 
 
Koментар: Расписивање, организовање и спровођење 
конкурса за избор носилаца јавнотужиолачке функције. 
 
Извор верификације: Одлука о броју јавних тужилаца и 
заменика јавнотужилачке функције 

број 2017 100 5 5 10 

 
Циљ 3: Повећати број жена на руководећим позицијама у јавним тужилаштвима свих нивоа 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена на руководећим позицијама 
 
Koментар: На основу резултата рада повећати број 
жена на руководећим местима у јавним 
тужилаштвима. 
 
Извор верификације: Извештај о раду 

проценат 2019 2019 62 63 64 

 
Циљ 4: Обуке носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Праћење учешћа жена у обукама нјф 
 
Koментар: Праћење обука нјф жена у укупном броју 
 
Извор верификације: Извештаји 

број 2022 50 52 54 56 

2. Праћење учешћа мушкараца у обукама нјф 
 
Koментар: Праћење учешћа мушкараца у обукама нјф 
 
Извор верификације: Извештаји 

број 2022 50 52 54 56 

 
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, Закон  о раду, Закон о платама државних службеника и намештеника, 
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о платном промету. 

 
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 
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комисије. 

 
Циљ 1: Обуке и семинари за запослене државне службенике и намештенике у Канцеларији 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа жена које похађају обуке 
 
Koментар: Праћење броја жена које похађају семинаре и 
обуке на препоруку Секретара. 
 
Извор верификације: Извештаји  

проценат 2019 2019 62 63 64 

2. Стопа мушкараца који похађају обуке 
 
Koментар: Број запослених мушког рода који ће 
похађати семинаре и обуке. 
 
Извор верификације: Извештај 

проценат 2019 2019 62 63 64 

 
Циљ 2: Повећање броја жена на руководећим позицијама 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена на руководећим позицијама у канцеларији 
 
Koментар: Број жена на руководећим позицијама з 
Административној канцеларији, сходно Правилнику о 
систематизацији радних места. 
 
Извор верификације: Извештај о раду  

проценат 2019 2019 71 72 73 

 
Циљ 3: Унифицирање мејл сервера за сва јавна тужилаштва у РС 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Евиденција о унифицираним мејловима 
 
Koментар: Унапређење рада јавних тужилаштава 
уводећи јединствену мрежу мејлова. 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2020 70 90 91 92 

 
Циљ 4: Унапређење рада државних службеника у Административној канцеларији кроз нове апликације 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Увођење нових апликација 
 
Koментар: Увођење нових апликација и програма ради 
повећања продуктивности запослених. 
 
Извор верификације: Извештаји 

број 2022 3 4 4 4 

 
Раздео 8 

 
ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА 

 
Опште образложење корисника: 
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Обезбеђивање општих услова рада тужилаштава 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
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 подршку тужилачког поступка, као и на пружању 
материјалне и техничке подршке за несметани рад тужилаштва. 

 
Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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.  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 70 82 82  

 
Програмска активност: 0002 - Техничка подршка раду тужилаштва 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву, 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 Трезор-Саветник, тј. обнављање лиценце инсталираног програма за сва јавна 
тужилаштва као и набавку услуга осигурања имовине и запослених  који су у радном односу у јавним 
тужилаштвима на територији Републике Србије. 

 
Циљ 1: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка Анализе 
произилази да постоји велика дискрепанција у броју 

% 2016 70 82 82  
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заменика јавних тужилаца и оптерећености бројем 
предмета у различитим тужилаштвима што утиче на 
ефикасност поступања и доступност правде.  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 
 
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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
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 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2020 6366 10000 10000 10000 

 
Програмска активност: 0003 - Спровођење тужилачких активности Републичког јавног тужилаштва 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 
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Правни основ: Закон о раду, Закон о јавном тужилаштву, Закон о јавним набавкама, Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о државним службеницима 

 
Опис: Програмска активност везана за спровођење тужилачких активности односи се на спречавање корупције и 
криминала, 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

Проценат 2020 100% 100% 100% 100% 

 
Програмска активност: 0004 - Административна подршка раду Републичког јавног тужилаштва 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ: Закон о раду, Закон о јавном тужилаштву, Закон о јавним набавкама, Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закон о дражавним службеницима 

 
Опис: Кроз ову програмску активност се финансирају плате запослених, превоз, накнаде трошкова за одвојен живот 
и станарине као и јубиларне награде. 

 
Циљ 1: Сузбијање корупције и криминала, пружање међународне правне помоћи, приступање ЕУ, имплементација ИПА пројекта 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број решених предмета на годишњем нивоу 
 
Koментар: Кроз ову програмску активност се 
финансирају плате, превоз, накнаде запосленима за 
одвојен живот и станарине као и јубиларне награде 
 
Извор верификације: Устав и Кривични закон 

број 2020 6366 10000 10000 10000 

 
Глава 8.2 - ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Чланом 13. Закона о јавном тужилаштву („Сл.гласник РС“, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др.закон, 101/11, 
38/12 – Одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 – Одлука УС, 117/14, 106/15 и 63/16 - 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. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/11 – др. закон и 6/15), с циљем 
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.  
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
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.  
 
Тужилаштво за ратне злочине поступа у првом степену и у поступцима по редовним и ванредним правним 
лековима и сарађује са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове, као правним наследником 
Међународног кривичног суда за бившу Југославију. 
 
Тужилаштво за ратне злочине поступа и по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 
(„Сл.гласник РС“, бр. 32/13, 94/16 и 35/19), којим су прописани услови, поступак и органи надлежни за откривање, 
одузимање и управљање имовином проистеклом из кривичног дела.   
 

 
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). 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број кривичних предмета 
 
Извор верификације: Извештај о раду Тужилаштва за 
ратне злочине 

% 2021 1144 5 5 5 

 
Програмска активност: 0005 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за ратне злочине 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву 
Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 
Законик о кривичном поступку 
Кривични законик 
Закон о судијама 
Закон о раду 
Закон о државним службеницима 
Закон о платама државних службеника и намештеника 
Закон о републичким административним таксама 
Закон о осигурању 
Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
 
 

 
Опис: У оквиру своје надлежности, тужилац за ратне злочине и заменици тужиоца за ратне злочине службене 
радње обављају у седишту Тужилаштва за ратне злочине и ван седишта, у складу са законом. 
 
Сагласно члану 43. Законика о кривичном поступку, 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 
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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 обавља послове у складу са законом, ревидираним Акционим планом за поглавље 
23 , Тужилачком стратегијом за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији за период од 2018. - 2023. 
године и Националном стратегијом за процесуирање ратних злочина за период од 2021. - 2026. године.  
 
Поменутим стратешким документима предвиђено је континуирано јачање капацитета Тужилаштва за ратне 
злочине кроз избор заменика тужиоца за ратне злочине, премештај тужилачких помоћника и запошљавање новог 
ИТ стручњака и одређени су циљеви, субјекти и прецизирани рокови за реализацију планираних активности. Међу 
најзначајније активности убрајају се: унапређење сарадње Тужилаштва за ратне злочине са државним органима 
Републике Србије, Тужилаштвом Међународног резидуалног механизма за кривичне судове и међународним 
органима и организацијама; унапређење регионалне сарадње; унапређење механизма заштите и подршке 
сведоцима и жртвама и унапређење односа друштва према значају кажњавања ратних злочина.  
 
Решењем Уставног суда РС Број: IIIУ-117/2021 од 30. септембра 2021. године утврђена је надлежност Тужилаштва 
за ратне злочине за поступање у складу са Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 20/09)  поступањем по замолницама тужилаштава из региона, на основу чега је до сада 
саслушано више лица.  
 
Тужилаштво за ратне злочине поступа по захтевима за помоћ тужилаштава из региона, у складу са законом, 
билатералним и мултилатералним актима о сарадњи.  
 
У Тужилаштву за ратне злочине 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.  
 

 
Програмска активност: 0006 - Административна подршка раду Тужилаштва за ратне злочине 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ: Закон о јавном тужилаштву 
Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 
Закон о буџетском систему 
Закон о судијама 
Закон о раду 
Закон о државним службеницима 
Закон о платама државних службеника и намештеника 
 
 

 
Опис: 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 
утврђених законом и на начин прописан Правилником о управи у јавним тужилаштвима. 
 
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. 
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Глава 8.3 - ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
 
Опште образложење корисника: 
Тужилаштво за организовани криминал је основано 01.01.2010 и то Законом о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Напред наведеним законом 
уређује се  образовање, организација, надлежност и овлашћења државних органа и посебних организационих 
јединица државних органа ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена овим 
законом. 
Организовани криминал у смислу овог закона представља вршење  кривичних дела од стране организоване 
криминалне групе или њених припадника. Под организованом криминалом групом из става 1. подразумева се 
група од 3 или више лица која постоји одређено време и делује споразумно у циљу вршења једног или више 
кривичних дела за које је прописана казна затвора од четири године или тежа казна, ради стицања, посредно или 
непосредно, финансијске или друге користи. 
Тужилаштво за организовани криминал је искључиво надлежно на целој територији Републике Србије да гони: 
-кривична дела организованог криминала 
-кривично дело убиство највиших државних представника и кривично дело оружане побуне 
-кривично дело тероризам, јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и 
обучавање за вршење терористичких дела, кривично дело употреба смртоносне направе, кривично дело 
финансирање тероризма, кривично дело терористичко удруживање 
-кривична дела против службене дужности, када је окривљени, односно лице којем се даје мито,службено или 
одговорно лице које врши јавну функцију 
-кривична дела из члана кривична дела против привреде 
-кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком 
-кривична дела против државних органа и кривична дела против правосуђа, ако су извршена у вези са кривичним 
делима из искључиве надлежности 
-кривично дело прања новца у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из кривичних дела 
искључиве надлежности 
    Радом Тужилаштва за организовани криминал руководи Тужилац за организовани криминал. 
Закоником о кривичном поступку, је предвиђено да Тужилац за организовани криминал руководи  и 
предкривичним и истражним поступком. Наведени 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
Опис: Борба против организованог криминала, корупције, тероризма и других посебно тешких кривичних дела. 

 
Циљ 1: борба против организованог криминала 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. борба против организованог криминала 
 
Koментар: борба против организованог криминала, 
корупције, тероризма и других посебно тешких 
кривичних дела 
 
Извор верификације: извештај 

број предмета 2019 3904 4900 4900 4900 
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Програмска активност: 0007 - Спровођење тужилачких активности Тужилаштва за организовани 
криминал 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ:  Закон о тужилаштвима,  
 Законо о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције, 
 Закон о кривичном поступку 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број кривичних предмета 
 
Koментар: Број формираних  предмета у тужилаштву 
 
Извор верификације: извештај 

број предмета 2020 3904 4900 4900 4900 

 
Програмска активност: 0008 - Административна подршка раду Тужилаштва за организовани криминал 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 

 
Правни основ:  Закон о тужилаштвима,  
 Законо о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и 
корупције, 
 Закон о кривичном поступку 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број кривичних предмета 
 
Koментар: број формираних предмета у тужилаштву 
 
Извор верификације: извештај 

број предмета 2020 3904 4900 4900 4900 

 
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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатности 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: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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.  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 80 92 92  

 
Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт      
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 25 50 50  

 
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. 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке 
функције 
 

% 2016 80 92 92  



79 
 

Koментар: Државно веће тужилаца је 2016. и 2017. 
Године спровело анализу потребног броја заменика 
јавних тужилаца ради подизања ефикасности рада 
јавних тужилаштава у РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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.  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 
 
Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт      
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 25 50 50  

 
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 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2017 100 100 100 100 

 
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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатности 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: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одрживост буџета за истрагу 
 
Koментар: Законом 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 ни једне године. Тужилаштва се од 
2014 године, због неадекватног буџета за потребе 
истраге, суочавају са енормним дуговањима која се 
увећавају трошковима  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 50 90 90  

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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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.  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 90 97 97  

 
Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт      
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 32 50 50  

 
Програмска активност: 0011 - Спровођење тужилачких активности Виших јавних тужилаштава 
 
Програм коме припада: 1604 - Рад тужилаштва 
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Правни основ: Закон о јавном тужилаштву, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о 
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. 

 
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке 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: Eфикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одрживост буџета за истрагу 
 
Koментар: Образложење:  Законом 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 ни једне године. 
Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног 
буџета за потребе истраге, суочавају са енормним 
дуговањима која се увећава 
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 50 90 90  

2. Стопа решених предмета по носиоцу јавнотужилачке 
функције 
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 90 97 97  

 
Циљ 2: Повећати заступљеност жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2016 32 50 50  

 
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 

 
Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

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

% 2017 100 100 100 100 

 
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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1604 - Рад тужилаштва 
 
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке делатности 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: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одрживост буџета за истрагу 
 
Koментар: Образложење:  Законом 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 ни једне године. 
Тужилаштва се од 2014 године, због неадекватног 
буџета за потребе истраге, суочавају са енормним 
дуговањима која се увећава 
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 50 90 90  

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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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. 
 
Извор верификације: Државно веће тужилаца 

% 2016 80 95 95  
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Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јт      
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Полна структура руководилаца  у Вишим јавним 
тужилаштвима 
 
Koментар: Полна стуктура руководилаца у ОЈТ. На 
основу члана 16 став 1 Закона о изменама и допунама 
Закона о буџетском систему 
 
 
Извор верификације: Државно веће тужилаца 

% 2016 25 50 50  

 
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. 

 
Опис: Ефикасно спровођење јавнотужилачке 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: Ефикасан рад носилаца јавнотужилачке функције 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одрживост буџета за истрагу 
 
Koментар: Законом 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 ни једне године. Тужилаштва се од 
2014 године, због неадекватног буџета за потребе 
истраге, суочавају са енормним дуговањима која се 
увећавају трошковима  
 
Извор верификације: јавна тужилаштва 

% 2016 50 90 90  

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 РС.  Анализа је доступна на 
сајту Државног већа тужилаца. Из закључка 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.  
 
Извор верификације: Државно веће тужилаца 

% 2016 80 95 95  

 
Циљ 2: Повећање заступљености жена на руководећим функцијама у јавним тужилаштвима 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Полна структура руководилаца  у Вишим јавним 
тужилаштвима 
 
Извор верификације: Државно веће тужилаца 

% 2016 41 50 50  

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2017 100 100 100 100 

 
Раздео 9 

 
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 
Опште образложење корисника: 
        Државно правобранилаштво Републике Србије  ( у даљем тексту: Правобранилаштво), је сходно одредбама 
Закона о правобранилаштву, основано као законски заступник државних органа, посебних организација и јавних 
установа чији је оснивач Република Србија, пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима. Правобранилаштво на основу посебног пуномоћја може да заступа и друга правна лица чији је оснивач 
Република Србија. Такође, Правобранилаштво може на захтев другог правобранилаштва, односно јединице 
локалне самоуправе, да пружи стручну помоћ или преузме заступање, а када је поступањем  другог 
правобранилаштва повређен јавни интерес, Правобранилаштво може преузети поступање од другог 
правобранилаштва. 
         Ступањем на снагу Закона о правобранилаштву 31. маја 2014. године, Правобранилаштво је од Министарства 
правде преузело послове заступања државе пред Европским судом за људска права у Стразбуру, у складу са 
Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и додатним протоколима уз ову конвенцију. 
         Новим Законом уређене су и надлежности Правобранилаштва у вези са давањем обавештења и подношењем 
извештаја Влади и другим надлежним државним органима, за покретање поступка за оцену уставности и 
законитости закона и других општих правних аката, као и за давање обавештења о потреби измене прописа у 
случају да је у поступку пред Европским судом за људска права утврђено да домаћи пропис није у складу са 
Европском конвенцијом. 
          Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Државном правобранилаштву I Дп-
55/22 од 4. фебруара 2022. године, који је ступио на снагу 15. марта 2022. године, предвиђено је да се послови из 
надлежности Државног правобранилаштва обављају у седишту и једанаест одељења ван седишта:  
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1. Одељење у Ваљеву, за територију Колубарског и Мачванског управног округа; 
2. Одељење у Зајечару, за територију Борског и Зајечарског управног округа: 
3. Одељење у Зрењанину, за територију Средњебанатског, Јужнобанатског и Севернобанастског, управног 
округа; 
4. Одељење у Краљеву, за територију Рашког, Расинског и Моравичког управног округа; 
5. Одељење у Крагујевцу, за територију Шумадијског и поморавског управног округа; 
6. Одељење у Лесковцу, за територију Јабланичког, Пчињског, Косовско-поморавског, Косовско-митровачког, 
Пећког, Призренског и Косовског управног округа и истурену канцеларију у Врању, у оквиру одељења; 
7. Одељење у Нишу, за територију Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа; 
8. Одељење у Новом Саду, за територију Јужнобачког и Сремског управног округа; 
9. Одељење у Пожаревцу, за територију Браничевског и Подунавског управног округа; 
10. Одељење у Суботици, за територију Севернобачког и Западнобачког управног округа; 
11. Одељење у Ужицу, за територију Златиборског управног округа. 
 
       Послови Државног правобранилаштва односе се на: 
- обрађивање парничних, ванпарничних и других предмета, састављање тужби, жалби, ревизија, предлога 
за дозволу извршења и других поднесака у вези са одговарајућим поступцима; 
- старање о реализацији правноснажних одлука и наплати трошкова; 
- давање правних мишљења на уговоре, одлуке и акта имовинско-правног карактера и давање правног 
мишљења у другим имовинско-правним питањима; 
- одржавање непосредних контаката са органима, организацијама и другим правним лицима која се 
финансирају из буџета РС, везано за послове из надлежности Државног правобранилаштва; 
- предузимање мера ради решавања спорног правног односа пре покретања поступка, у случајевима када 
природа спора то допушта; 
- подизање захтева за заштиту законитости; 
- подношење тужби  за поништај уговора о промету непокретности закљученог супротно одредбама  Закона 
о промету непокретности, Закона о јавној својини или другог закона; 
- обављањем и других послова утврђених законом или другим прописом; 
- обављање послова који се односе на контакте са јавношћу. 
        Средства буџета у оквиру раздела 9 – Државно правобранилаштво  планирана су у износу од 1.014.725.000 
динара из извора финансирања 01- приходи из буџета. Програмском структуром буџета, у 2023. години средства су 
распоређена на следећи начин: 
1. Програм  0606  –  Подршка раду органа јавне управе, за шта су планирана средства  од 959.225.000 динара 
из ког ће се финансирати: 
- програмска активност 0004 – Правна заштита имовине и заступање интереса РС пред домаћим судовима, у 
износу од 5.000.000  динара; 
- програмска активност 0005 – Правна заштита имовине и заступање интереса РС пред међународним 
судовима у износу од 495.000.000 динара;  
- програмска активност 0006 – Администрација и управљање и рад писарницe у износу од 459.225.000 
динара 
2. Програм 1001 – Заштита људских и мањинских права пред страним судовима, из ког ће се финансирати:  
-       програмска активност - 0039 - заштита људских и мањинских права и слобода у износу од 55.500.000  динара. 
 
 
   
      
 
      
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 
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ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Успешно заступање Републике Србије пред домаћим судовима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број рочишта на које је приступљено по 
правобранилачком помоћнику 
 
Koментар: Број рочишта на које је приступљено, поред 
броја запослених правобранилачких помоћника, зависи и 
од објективних околности (удаљеност судова, превоз, и 
сл.). и од материјалних и информатичких услова рада.  
 
Извор верификације: " Лурис " софтвер за управљање 
предметима 

Број рочишта 2021 118 180 180 180 

2. Проценат изласка на заказана рочишта 
 
Koментар: Проценат изласка на заказана рочишта по 
правобранилачком помоћнику на годишњем нивоу 
зависи од броја запослених правобранилачких 
помоћника и од територијалне дислоцираности 
предмета у заступању (правобранилаштво са 12 
одељења покрива територију РС). Ово је уједно добар 
индикатор адекватности броја запослених на 
позицијама правобранилачких помоћника. 
 
Извор верификације: " Лурис " софтвер за управљање 
предметима 

1/100 2021 11,96 20,00 20,00 20,00 

 
Циљ 2: Успешно решавање предмета пред домаћим судовима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат броја решених у односу на укупан број 
предмета у раду 
 
Koментар: На овај индикатор утичу број и сложеност 
предмета у раду, кадровски (број и структура 
запослених), материјални (услови за рад) и  
информатички фактори. Правобранилаштво, осим у 
погледу превентивне функције коју жели да ојача, не 
може директно да утиче на број пристиглих предмета, 
ни њихову сложеност, већ путем обезбеђивања 
адекватног броја запослених, јачањем кадровске 
структуре едукацијама и обезбеђивањем 
информатичке подршке може да утиче да се проценат 
броја решених предмета повећа. 
 
Извор верификације: " Лурис " софтвер за управљање 
предметима 

1/100 2020 36,43 30,00 30,00 30,00 
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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: Успешно заступање РС пред међународним судовима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пресуда и  одлука у корист РС пред судовима у 
којима је захтев одбијeн у претежном делу 
 
Koментар: Показатељ ефикасности рада Државног 
правобранилаштва у заступању имовинско правних 
интереса Републике Србије пред арбитражним 
судовима зависи од броја одлука/пресуда донетих  у 
поступку, као и односа висине тужбеног захтева и 
досуђеног износа.  Под пресудам/одлуком у корист РС 
сматрају одлуке у којима је захтев одбијен у 
претежном делу. 
 
Извор верификације: Одлуке Арбитражног суда 

1/100 2019 51,00 51,00 51,00 51,00 

 
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 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
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: Квалитетно и успешно заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права у циљу заштите њених имовинских права 
и интереса. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. н/а 
 
Koментар: н/а Није могуће определити адекватан 
индикатор, јер многи фактори ван сфере утицаја 
Државног правобранилаштва утичу на број, врсту и 
структуру самих предмета, као и на крајњи исход 
поступка који се воде пред Европским судом за људска 

н/а 2021 н/а н/а н/а н/а 
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права. 
 
Извор верификације: н/а 
 
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: Заштита људских и мањинских права пред страним судовима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. н/а 
 
Koментар: н/а Није могуће определити адекватан 
индикатор, јер многи фактори ван сфере утицаја 
Државног правобранилаштва утичу на број, врсту и 
структуру самих предмета, као и на крајњи исход 
поступка који се воде пред Европским судом за људска 
права. 
 
Извор верификације: н/а 

н/а 2021 н/а н/а н/а н/а 

 
Раздео 10 

 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 
Опште образложење корисника: 
На основу члана 44. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл.гласник РС“, бр.105/21), Заштитник грађана  доставља 
Влади Републике Србије, преко Министарства финансија: Предлог финансијског плана за 2023. годину и пројекције 
за 2024. и 2025. годину. 
Овим актом Заштитник грађана доставља: Предлог финансијског плана за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. 
годину. 
Заштитник грађана је независан и самосталан државни орган, уведен у правни поредак Републике Србије 2005. 
године Законом о Заштитнику грађана, док је 16. новембра 2021. године ступио на снагу нови Закон о Заштитнику 
грађана у даљем тексту овог сегмента: Закон. 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. 
Заштитника грађана бира Народна скупштина и он за свој рад, према Уставу и Закону, одговара Народној 
скупштини. Заштитник грађана поступа у оквиру Устава, закона и других 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. 
Препоруке, ставови и мишљења Заштитника грађана нису правно обавезујући. Посао Заштитника грађана је  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 
просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, без обзира на степен тајности (када је то од 
значаја за поступак који се води, односно за остварење циља превентивног деловања), осим када је то у 
супротности са законом. Непоштовање ових законских обавеза основ је за покретање одговарајућих 
дисциплинских и других поступака.  Заштитник грађана може да препоручи разрешење функционера кога сматра 
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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. Институција Заштитника грађана није део извршне власти, али се на запослене у Стручној 
служби примењују прописи који уређују радне односе у државним органима. 
Заштитник грађана је: Предлог финансијског плана за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. 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. Новим 
законом, одређено је да Заштитник грађана обавља и послове националног независног механизма за праћење 
спровођења Конвенције о правима особа са инвалидитетом, сходно Закону о потврђивању Конвенције о правима 
особа са инвалидитетом  да обавља послове националног известиоца у области трговине људима, сходно Закону о 
потврђивању Конвенције Савета Европе о борби против трговине људима као и да има положај посебног тела које 
штити, промовише и унапређује права детета. 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Програм произилази из надлежности Заштитника грађана која је регулисана законом и која прописује да је 
Заштитник грађана независан 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, Законом о допуни  Закона о ратификацији  
Опционог протокола уз  Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или 
поступака, одређен је  Заштитник грађана да обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре.  
Законом о странцима прописано је да Заштитник грађана у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику 
грађана и Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и поступака, врши надзор над поступком принудног удаљења странца. Новим законом, 
одређено је да Заштитник грађана обавља и послове националног независног механизма за праћење спровођења 
Конвенције о правима особа са инвалидитетом, да обавља послове националног известиоца у области трговине 
људима, као и да има положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета. 
 
 

 
Циљ 1: Унапређење рада органа јавне власти 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат прихваћених препорука и законодавних 
иницијатива Заштитника грађана у односу на оне чији 
исход је познат  
 

проценат 2020 76 77 78 80 
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Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 
 
Циљ 2: Спровођење опционог протокола уз конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казнених поступака  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат препорука по којима су органи јавне власти 
поступили у односу на упућен 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

проценат 2019 55 57 59 61 

 
Циљ 3: Повећати доступност Заштитника грађана и информисаност грађана и грађанки о надлежностима  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број јавних иступања Заштитника грађана 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2017 85 450 460 470 

2. Укупан број јавних иступања Заштитника грађана у вази 
са родном равноправношћу 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2017 15 60 65 70 

3. Укупан број обраћања грађана и грађанки 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 

број 2019 10862 11500 12000 12500 

 
Циљ 4: Оснаживање жена да се обраћају за заштиту и остваривање својих права 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање броја притужби жена жртава насиља, 
припадница националних мањина, жена са 
инвалидитетом, старијих жена и ЛГБТИ жена 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2018 110 120 135 140 

2. Проценат притужби које су поднеле жене  
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 

проценат 2018 30 33 35 37 

 
Циљ 5: Унапређење међународне сарадње у области заштите људских права 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активности и других видова сарадње са 
међународним и регионалним организацијама и учешће 
у њиховом раду 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2017 97 120 130 140 
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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 омбудсманима, 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 надлежностима 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 лица лишених слободе, права ЛГБТИ особа и остваривање принципа родне равноправности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активности посвећених обављању послова 
Националног известиоца у области трговине људима 
 
Koментар: Новим Законом о Заштитнику грађана, који 
је усвојен 3. новембра 2021. године, Заштитник грађана 
је одређен да обавља послове Националног известиоца 
у области трговине људима сходно Закону о 
потврђивању Конвенције о борби против трговине 
људима Савета Европе. У обављању тих послова 
посебна пажња ће бити посвећена женама и деци 
жртвама трговине људима. 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 

број 2022 2 3 4 5 

2. Број активности посвећених обављању функције 
Националног независног механизма за праћење 
спровођења Конвенције УН о правима особа са 
инвалидитетом 
 
Koментар: Новим Законом о Заштитнику грађана као и 
Акционим планом за спровођење Стратегије 
унапређења положаја особа са инвалидитетом у 
Републици Србији за период од 2020. до 2024. године 
предвиђено је да Заштитник грађана обавља послове 
Националног независног механизма за праћење 
спровођења Конвенције Уједињених нација о правима 
особа са инвалидитетом, сходно Закону о потврђивању 
Конвенције о правима особа са инвалидитетом и у 
складу са Чланом 33 (II) тог међународног документа.  
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 

број 2022 2 3 4 5 

3. Број поступака у којима су органи јавне власти 
отклонили пропуст током поступка контроле њиховог 
рада који је покренуо Заштитник грађана 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком 

број 2019 497 505 510 515 
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4. Број поступака у којима су органи јавне власти 
отклонили пропуст током поступка контроле њиховог 
рада који је покренуо Заштитник грађана, а да се односе 
на рањиве групе (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 

број 2018 83 50 52 54 

5. Проценат окончаних у односу на број примљених 
предмета у току године 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана 

проценат 2019 68 75 77 79 

 
Циљ 2: Унапређење законодавног оквира 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број достављених извештаја, попуњених упитника и 
прилога којим се извештава о остваривању људских 
права и слобода међународним и регионалним 
организацијама и мрежама омбудсмана  
 
Koментар: Број достављених извештаја, попуњених 
упитника и прилога којим се извештава о остваривању 
људских права и слобода међународним и регионалним 
организацијама и мрежама омбудсмана  
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2019 25 30 32 34 

2. 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, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2018 42 44 45 46 

 
Циљ 3: Промоција људских права и слобода са фокусом на права националних мањина, особа са инвалидитетом, права детета, права лица 
лишених слободе, права ЛГБТИ особа и остваривање принципа родне равноправности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активности посвећених подршци унапређивању 
положаја старијих жена, укључујући њихово оснаживање 
да се обрате Заштитнику грађана 
 
Koментар: Број активности посвећених подршци 
унапређивању положаја старијих жена, укључујући 
њихово оснаживање да се обрате Заштитнику грађана 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2020 0 3 4 5 

2. Број активности у вези са Панелом младих саветника 
Заштитника грађана 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2017 80 80 85 90 

3. Број едукативних и промотивних активности о правима 
ЛГБТИ особа 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 

број 2018 4 7 8 9 
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посебни извештаји Заштитника грађана 
4. Број едукативних и промотивних активности у вези са 
унапређењем положаја и правима националних мањина, 
особама са инвалидитетом, права детета, права лица 
лишених слобода, права ЛГБТИ  особа и остваривање 
принципа родне равноправности 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2017 50 52 54 55 

5. Број учешћа јединица локалне самоуправе на конкурсу 
за награду приступачности  
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
посебни извештаји Заштитника грађана 

број 2020 11 12 13 14 

 
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; Закон о странцима. 

 
Опис: Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре, прописано је да Заштитник 
грађана обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Законом о странцима прописано је 
да Заштитник грађана, у складу са надлежностима из Закона о Заштитнику грађана и Закона о ратификацији 
Опционог протокола, врши надзор над поступком принудног удаљења странца. НПМ је успостављен ради 
свеобухватног и сталног надзора поступања државе у области превенције тортуре против лица лишених слободе. 
НПМ би требало да својим континуираним посетама установама у којима се налазе лица лишена слободе одврати 
државне органе и службена лица од било каквог облика злостављања и усмери државу ка стварању животних 
услова у местима детенције у складу са опште прихваћеним стандардима. Послове НПМ Заштитник грађана обавља 
у сарадњи са Покрајинским омбудсманом и са удружењима за заштиту људских права. 
Послови НПМ обухватају: Посете установама у којима се налазе лица лишена слободе; обављање припремних 
активности за посете и координација рада екстерних субјеката који учествују у посетама; праћење транспорта 
странаца до граничних прелаза и надзор над процедурама на граничним прелазима; сачињавање извештаја о 
посетама и надзорима са утврђеним недостацима и препорукама за њихово отклањање; спровођење 
кооперативног дијалога са релевантним органима; сарадња и размена информација са НПМ 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извештаја са налазима или препорукама о 
положају жена и ЛГБТИ лица лишених слободе 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
извештаји НПМ са статистиком, вебсајт НПМ 

број 2019 10 11 12 13 

2. Број надзора над поступцима принудног удаљења 
странаца 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 

број 2019 8 10 12 14 
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извештаји НПМ са статистиком, вебсајт НПМ 
3. Број посета установама у којима се налазе жене и 
ЛГБТИ особе лишене слободе 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
извештаји НПМ са статистиком, вебсајт НПМ 

број 2019 31 33 35 37 

4. Број посета установама у којима се налазе или се могу 
налазити лица лишена слободе 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
извештаји НПМ са статистиком, вебсајт НПМ 

број 2019 77 80 82 84 

5. Број препорука упућених посећеним установама и 
надлежним органима 
 
Извор верификације: Извештаји Заштитника грађана 
са статистиком, вебсајт Заштитника грађана, 
извештаји НПМ са статистиком, вебсајт НПМ 

број 2019 198 210 220 230 

 
Раздео 11 

 
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 

 
Опште образложење корисника: 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 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.  
Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Повереника ("Службени 
гласник РС", број 105/21) предвиђене су статусне и функционалне независности и овлашћења Повереника. 
Доношењем Закона о заштити података о личности  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.У 
новембру 2018. године је донет нови Закон о заштити података о личности, који у члану 73. закона на исти начин 
као и претходни закон уређује положај Повереника 
 
Надлежности Повереника 
 
Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом 
о заштити података о личности. 
Према Закону 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. 
Законом о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени 
гласник РС", број 105/21) Повереник је овлашћен да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за 
прекршаје предвиђене Законом, када поступајући по жалби оцени да постоји прекршај, при чему сам тражилац 
информације не може поднети захтев за покретање прекршајног поступка против органа власти пре окончања 
поступка по жалби пред Повереником. Повереник води и одржава јединствени информациони систем путем којег 
се објављују информатори о раду органа власти, чија садржина и облик су прописани Законом и упутством 
Повереника (чл. 39. и 40. Закона). 
Према чл.1. чл. 78 и чл. 79. тог Закона Повереник обезбеђује заштиту података о личности. 
Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у 
Републици Србији, утврђене су нове надлежности Повереника. 
Повереника бира и разрешава Народна Скупштина, у складу са законом. По закону, Повереник има два заменика, 
које такође бира и разрешава Народна скупштина, један за област слободног приступа информацијама и други за 
област заштите података о личности. 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДАТНИМ СРЕДСТВИМА ЗА 2023. 2024. И 2025. ГОДИНУ 
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Средства одређена лимитом Поверенику недовољна су за основно функционисање у обављању послова из 
делокруга рада Повереника.  
У супротном настале би негативне последице за спровођење надлежности утврђених Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности, као и на међународном 
плану због преузетих међународно - правних обавеза. Такође, уколико се не би обезбедила потребна финансијска 
средства за систематизовани број извршилаца одступило би се од усвојених стратегијских докумената и законских 
обавеза. 
Нови Закон о заштити података о личности усвојен је и објављен у „Службеном гласнику РС“ број 87/18 дана 
13.11.2018. године и примењује се од 22.08.2019. године.  
Измене и допуне Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 
105/2021), ступиле су на снагу 16.11.2021. године а почеле су да се примењују 16.02.2022. године   
У складу са новим надлежностима које проистичу из ова два Закона, као и новим надлежностима које су утврђене 
Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у 
Републици Србији, Повереник је донео и нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 110-00-1/2022-04 од 
18.02.2022. године, о чему је обавештена Народна Скупштина РС актом 021-01-10/2022-04 од 21.02.2022. године. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 
Законом о заштити података о личности. 
Према Закону 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 Закону  о заштити података о личности Повереник обезбеђује заштиту података о личности. 
Према Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у 
Републици Србији,  прописано је да Комисија за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се 
сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији може обрађивати податке о личности само по добијеној 
сагласности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је дужан да по 
захтеву Комисије одлучи у року од пет дана од дана пријема захтева. 

 
Циљ 1: Унапређено остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја 

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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: Информациони систем Повереника 

Проценат 
умањења 2021 5180 5% 5% 5% 

2. Проценат успешности интервенција Повереника 
поводом остваривања права на приступ информацијама 
од јавног значаја Коментар: Поступање органа јавне 
власти по налозима Повереника, а мери се бројем 
позитивно решених предмета тражилаца информација, а 

Проценат 2021 74.71% 85% 90% 93% 
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по налогу Повереника 
 
Koментар: Проценат успешности интервенција 
Повереника поводом остваривања права на приступ 
информацијама од јавног значаја Коментар: Поступање 
органа јавне власти по налозима Повереника, а мери се 
бројем позитивно решених предмета тражилаца 
информација, а по налогу Повереника 
 
Извор верификације: Информациони систем Повереника 
 
Циљ 2: Унапређење родне равноправности 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање капацитета и знања руководилаца и 
запослених о родној равноправности кроз обуке 
 
Koментар: Повећање капацитета и знања 
руководилаца и запослених о родној равноправности 
кроз обуке 
 
Извор верификације: Извештај о раду Повереника 

број лица 2021 0 3 2 2 

2. Формирати евиденцију о полној структури запослених 
 
Koментар: Евиденција о полној структури запослених у 
Информатору о раду Службе Повереника 
 
Извор верификације: Информатор о раду Повереника 

ком 2021 1 1 1 1 

 
Циљ 3: Унапређено остваривање права на заштиту података о личности 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број притужби у случају непоштовања права на заштиту 
података о личности из области заштите података о 
личности 
 
Koментар: Број притужби у случају непоштовања 
права на заштиту података о личности из области 
заштите података о личности 
 
Извор верификације: Извештај о раду Повереника 

Проценат 
смањења 2022 519 2% 2% 2% 

2. Проценат успешности интервенција Повереника 
поводом остваривања права на заштиту података о 
личности 
 
Koментар: Проценат успешности интервенција 
Повереника поводом остваривања права на заштиту 
података о личности 
 
Извор верификације: Извештај о раду Повереника 

Проценат 
повећања 2021 140 2% 2% 2% 

 
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  
-Закон о заштити података о личности  
-Стратегија заштите података о личности  
-Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији; 
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-Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између европских заједница и њихових држава 
чланица, са једне стране и РС са друге стране. 

 
Опис: Надлежности Повереника утврђенe су Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и 
Законом о заштити података о личности. 
 
Према Закону 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  Закону  о заштити података о личности  Повереник обезбеђује заштиту података о личности. 
Према  Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у 
Републици Србији прописано је да Комисија за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња 
да су нестала из породилишта у Републици Србији може обрађивати податке о личности само по добијеној 
сагласности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је дужан да по 
захтеву Комисије одлучи у року од пет дана од дана пријема захтева. 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 

Проценат 
повећања 2021 363 3% 3% 3% 

2. 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 о раду Повереника 

Проценат 
увећања 2021 1030 2% 3% 3% 

 
Циљ 2: Родна анализа органа 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спровођење препорука из спроведене родне анализе 
органа 
 
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. 
     
 
Извор верификације: Извештај Повереника 

комад 2020 1 1 1 0 

 
Раздео 12 

 
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ 

 
Опште образложење корисника: 
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Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти je нeзaвисaн, сaмoстaлaн и спeциjaлизoвaн држaвни oргaн фoрмирaн нa 
oснoву Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje из 2009. гoдинe. 
Народна Скупштина Републике Србије изабрала је 26. новембра 2020. године Бранкицу Јанковић за повереницу за 
заштиту равноправности, што је њен други мандат на челу институције. 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 oбликa и случajeвa дискриминaциje, зaштитa рaвнoпрaвнoсти 
физичких и прaвних лицa у свим oблaстимa друштвeних oднoсa, праћење промене 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 за заштиту равноправности je урeђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje (“Сл. глaсник 
РС", бр. 22/09 и 52/21). 
 
У складу са чланом 33. Закона о забрани дискриминације Повереник за заштиту равноправности има следеће 
надлежности, овлашћења и обавезе: 
 
- лицу које сматра да је претрпело дискриминацију пружа информације и саветује га непристрасно и 
независно о остваривању права и заштити од дискриминације; 
- поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и 
изриче мере у складу са чланом 40. ЗЗД; 
- подноси тужбе из члана 43. ЗЗД, због повреде права из овог закона, у своје име, а за рачун 
дискриминисаног лица, уз сагласност тог лица, осим када је у питању група лица уколико поступак пред судом по 
истој ствари није већ покренут или правноснажно окончан; 
- подноси захтев за покретање прекршајног поступка због повреде одредаба којима се забрањује 
дискриминација; 
- подноси годишњи и посебан извештај Народној скупштини о стању у области заштите равноправности; 
- упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације; 
- прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа и даје мишљење о 
одредбама нацрта закона и других прописа у циљу унапређења равноправности и заштите од дискриминације; 
- успоставља и одржава сарадњу са органима јавне власти и организацијама на територији Републике 
Србије, регионалним, односно међународним и другим телима, органима и организацијама надлежним за 
остваривање равноправности и заштите од дискриминације; 
- упућује препоруке мера органима јавне власти и другим лицима за остваривање равноправности и 
заштите од дискриминације; 
- сарађује са удружењима, која имају интерес за учешће у борби против дискриминације; 
- организује, односно спроводи независна истраживања из области унапређења равноправности и заштите 
од дискриминације и објављује стручне публикације, обавештења и информације из области унапређења 
равноправности и заштите од дискриминације;* 
- обавља и друге послове у складу са законом 
 
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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Програм укључује све активности које се односе на сузбијање и заштиту од дискриминације и унапређење 
равноправности 

 
Циљ 1: Повећање нивоа заштите равноправности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пружених информација грађанима и примљених 
притужби грађана 
 
Koментар: Циљне вредности показатеља учинка су 
резултат анализе  последњих пет година. Очекивано је 
да се са постојећим бројем запослених и датим 
финансијским средствима одрже постигнуте 
вредности а самим тим и број обраћања грађана 
Поверенику за заштиту равноправности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

број 2021 331 330 330 330 

2. Број пружених информација грађанкама и примљених 
притужби грађанки 
 
Koментар: Циљне вредности показатеља учинка су 
резултат анализе  последњих пет година. Очекивано је 
да се са постојећим бројем запослених и датим 
финансијским средствима одрже постигнуте 
вредности а самим тим и број обраћања грађанки 
Поверенику за заштиту равноправности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

број 2021 326 330 330 330 

3. Број пружених информација другим субјектима и 
примљених притужби других субјеката 
 
Koментар: Циљне вредности показатеља учинка су 
резултат анализе  последњих пет година. Очекивано је 
да се са постојећим бројем запослених и датим 
финансијским средствима одрже постигнуте 
вредности, а самим тим и број обраћања организација 
и других субјеката Поверенику за заштиту 
равноправности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

број 2021 142 140 140 140 

4. Однос између броја упућених и спроведених 
препорука и препорука мера 
 
Koментар: Анализом досадашњег рада може се 
очекивати и даље висок ниво поступања по 
препорукама који је виши од европске праксе 
 
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 

проценат 2021 88,4 88 88 88 

 
Програмска активност: 0012 - Делотворно сузбијање и заштита од дискриминације 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
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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 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активности органа усмерених на равномерну 
расподелу неплаћеног рада 
 
Koментар: С обзиром да се Закон о родној 
равноправности у делу који се односи не неплаћени рад 
примењује од 2024. године очекује се повећање броја 
активности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај повереника 

број 2020 3 5 5 6 

2. Број инфо сесија о родној равноправности у свим 
областима друштвеног живота 
 
Koментар: С обзиром на нова законска решења из 
Закона о родној равноправности који је ступио на снагу 
у јуну 2021. години очекује се већи број активности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај, WEB страница 
повереника 

број 2021 28 32 35 36 

3. 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) 
 
Koментар: С обзиром на финансијска средства и 
постојећи број запослених у ПЗР реално је очекивати  
одржање постојећег броја активности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

број 2021 735 730 730 730 

 
Циљ 2: Повећање нивоа заштите од дискриминације 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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) 
 
Koментар: Очекује се одржање постојећег броја с тим 
што  вредност показатеља учинка зависи и од 

број 2021 903 903 903 903 
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ситуационих тестирања ОЦД   
 
Извор верификације: Годишњи извештај Повереника 
2. Број састанака са ОЦД у области родне равноправности 
 
Koментар: С обзиром на нова законска решења из 
Закона о родној равноправности очекује се већи број 
активности 
 
Извор верификације: Годишњи извештај повереника 

број  2019 5 7 7 8 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пријављених и оспособљених тимова и 
студената/киња у области заштите од дискриминације 
кроз учешће на такмичењу  
 
Koментар: На основу досадашње праксе и броја 
пријављених тимова сразмерно броју правних 
факултета, реално је очекивати одржање постојећег 
броја тимова и студената/студенткиња 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Повереника 

број 
тимова/учесн

ика 
2021 15/60 14/56 14/56 14/56 

 
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 инвалидитетом, упознавање са радом повереника и 
институционалним механизмима у борби против дискриминације 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број грађана који су добровољно попунили упитник о 
препознавању дискриминације 
 
Koментар: Очекује се повећан број учесника с обзиром 
на очекивано превазилажење здравствене кризе 
изазване COVID-19 
 
Извор верификације: Годишњи извештај. Базна 
вредност укључује укупан број грађана и грађанки 

број 
попуњених 
упитника 

2021 78 140 140 140 

2. Број грађанки које су добровољно попуниле упитник о 
препознавању дискриминације 
 
Koментар: Очекује се повећан број учесница с обзиром 
на очекивано превазилажење здравствене кризе 
изазване COVID-19 
 
Извор верификације: Годишњи извештај. Базна 
вредност укључује укупан број грађана и грађанки.  

број 
попуњених 
упитника 

2021 87 140 140 140 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних Живих библиотека 
 
Koментар: Очекује се повећан број с обзиром на 
очекивано превазилажење здравствене кризе изазване 
COVID-19 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

укупан број 
Живих 

библиотека 
на нивоу 
године 

2021 6 8 10 10 

 
Пројекат: 4009 - Панел младих 
 
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 дискриминације 

 
Опис: Окупљање младих у оквиру Панела младих је организовање летњих школа, трибина, дебата, предавања, 
састанака и радионица за ученице и ученике из целе Србије на тему препознавања стереотипа и предрасуда који 
утичу на формирање дискриминаторских ставова. Израда и промоција публикација 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. 

 
Циљ 1: Стварање услова за смањење дискриминације деце и младих 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржани скупови ученика и ученица на тему смањења 
дискриминације деце и младих 
 
Koментар: С обзиром да је у 2021. години урађен 
Посебан извештај о дискриминацији деце био је повећан 
и број активности. У наредном периоду очекује се број 
активности као у периоду пре 2021. године 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Повереника 

број 2021 12 10 10 10 

 
Пројекат: 4013 - Мост разумевања 
 
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 дискриминације 

 
Опис: Спровођење конкурса за ученике основних школа за најбоље литерарне, фотографске и ликовне радове на 
тему међугенерацијске солидарности 

 
Циљ 1: Стварање услова за смањење дискриминације деце и младих 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Пристигли ученички радови  
 
Koментар: У односу на досадашњу праксу очекује се 
подједнак број пристиглих радова 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Повереника 

број радова 2021 551 560 560 560 

 
Пројекат: 4014 - Видљивост унапређује равноправност 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

 
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, Закон о родној равноправности, 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 дискриминације 

 
Опис: Представљање жена и њиховог укупног стваралаштва широј јавности у контексту унапређења 
равноправности доприноси смањењу постојеће  дискриминације кроз јачање видљивости жена као стваралачког 
потенцијала и њихово оснаживање да заузму равноправно место у друштву и буду препознате као потпуно 
равноправне креаторке друштвених токова. Нарочито треба имати у виду врло присутан постојећи негативни 
контекс приказивања жена и њихову маргинализацију у друштву.   

 
Циљ 1: Повећање видљивости жена и њиховог стваралаштва 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број учесница и присутних на догађају којим се 
представља стваралаштво жена 
 
Koментар: Очекује се тренд повећања вредности 

број 2022 0 1000 1500 2000 
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показатеља учинка с повећањем видљивости пројекта.  
 
Извор верификације: Годишњи извештај Повереника 

 
Раздео 13 

 
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 

 
Опште образложење корисника: 
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 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 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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2304 - Ревизија јавних средстава 
 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % поднетих годишњих извештаја Народној скупштини 
Републике Србије у односу на годишњи Програм 
Државне ревизорске институције 
 
Koментар: Спровођење ревизије јавних средстава 
 
Извор верификације: Извештај о раду Државне 
ревизорске институције, 
http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html  

% 2021 97,42 100 100 100 

 
Циљ 2: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног 
буџетирања  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % обављене ревизије увођења родно одговорног 
буџетирања код буџетских корисника обухваћених 
годишњим Програмом Државне ревизорске институције 
у делу који се односи на финансијске извештаје 
 
Koментар: Објективно извештавање Народне 
Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих 
страна о примени родно одговорног буџетирања  
 
Извор верификације: Извештај о раду Државне 
ревизорске институције, 
http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html 

% 2021 100 100 100 100 

 
Програмска активност: 0001 - Спровођење поступака ревизије 
 
Програм коме припада: 2304 - Ревизија јавних средстава 

 
Правни основ: Закон о Државној ревизорској институцији, Стратешки план Државне ревизорске институције за 
период од 2019. до 2023. 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

Број 2021 271 280 290 300 

2. Обим ревидираних средстава млрд. дин. 2021 3335 3413 3583 3762 



106 
 

 
Koментар: Спровођење ревизије јавних средстава 
 
Извор верификације: Извештај о раду Државне 
ревизорске институције 
 
Циљ 2: Објективно извештавање Народне Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих страна о увођењу родно одговорног 
буџетирања  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % обављене ревизије увођења родно одговорног 
буџетирања код буџетских корисника обухваћених 
годишњим Програмом Државне ревизорске институције 
у делу који се односи на финансијске извештаје 
 
Koментар: Објективно извештавање Народне 
Скупштине Републике Србије и свих заинтересованих 
страна о примени родно одговорног буџетирања  
 
Извор верификације: Извештај о раду Државне 
ревизорске институције, 
http://www.dri.rs/cir/dokumenti.html 

% 2021 100 100 100 100 

 
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 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2305 - Праћење и предлагање мера за већу фискалну одговорност 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Јавност рада број 2016 14  12 12 12 



107 
 

 
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 

објављених 
анализа, 

мишљења и 
оцена у току 

године 

 
Циљ 2: Aнализа буџета Фискалног савета са аспекта родно одговорног буџетирања 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат жена које учествују у изради анализа из 
надлежности Фискалног савета 
 
Koментар: Ова анализа има за циљ да се утврди да ли је 
проценат учешћа жена у изради докумената Фискалног 
савета задовољавајући.  
 
Извор верификације: сајт Фискалног савета 

проценат 2018 50 50 50 50 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање кредибилности средњорочних фискалних пројекција. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 анализа. 
 
Извор верификације: сајт Фискалног савета 

број 
објављених 

анализа 
2018 5 6 6 6 

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

број 
објављених 

оцена 
2018 3 6 6 6 
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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 боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, 
експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; 
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга овог министарства који се финансирају из 
средстава предприступних 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 

 
СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност 

 
ПРОГРАМ: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 
 
Опис: Министарство унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: организивање и 
спровођење мера заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од 
елементарних непогода, техничко-технолошких удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других 
несрећа. 

 
Циљ 1: Ефикасније реаговање и одговор у ванредним ситуацијама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно време локализације пожара 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

минут 2018 32,51 минута 26 25 25 

2. Просечно време потребно за стизање на лице места од 
момента изласка из објекта ВСЈ 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

минут 2018 12,72 12 12 12 

 
Циљ 2: Ефикасније превентивно деловање на унапређењу безбедоносних услова противпожарне заштите и превоза опасних материја

   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 
пожара/експл

озија 
2018 949 140 135 130 

2. Просечно време поступања у процедури изградње број дана, 2018 15, 30, 60 14, 29, 58 14, 29, 58 14,29.58 
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објеката са аспекта превентивних мера заштите од 
пожара и експлозија 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

законски рок  
- 15,30,60 

 
Програмска активност: 0003 - Управљање у ванредним ситуацијама 
 
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 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 превентивно деловање и реаговање у ванредним ситуацијама, кроз обуку 
припадника сјз, набавку опреме и средства за ефикасније функционисање служби заштите и спасавања и повећање 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих Сагласности правним лицима и 
јединицама локалне самоуправе на Процене ризика од 
катастрофа и Планове заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, ради унапређења капацитета за 
превентивно деловање и реаговање у ванредним 
ситуацијама 
 
Koментар: Број се односи на позитивно решене захтеве 
за давање сагласности правним лицима и јединицама 
локалне самоуправе на Процене ризика од катастрофа 
и Планове заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, а прати се месечно, извештајима 
достављеним кроз статистичке табеле Т.25.4 и Т25.6 и 
представља унапређење капацитета за превентивно 
деловање и реаговање у ванредним ситуацијама. 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

број издатих 
Сагласности/р

ешења 
2018 167 730 1500 1800 

2. Број објеката у којима се врши редован инспекцијски 
надзор/број мера изречених у поступку непосредног 
одлучивања (забрана, наредба) 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

број 
извршених 

инспекцијских 
прегледа/број 

наложених 
мера 

2018 20.250/880 19.650/520 19.700/510 19.750/500 

3. Број превентивних активности приликом издавања 
дозвола за промет и превоз експлозивних материја, 
наоружања и војне опреме као и робе двоструке намене 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

број донетих 
решења 2018 7.519 7.000 7.000 7.500 

4. Број примљених, обрађених и прослеђених 
информација у оперативним центрима - Развијен и 
унапређен телекомуникационо - информациони 
капацитет СВС у циљу квалитетније и брже комуникације 
у ванредним ситуацијама 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

број 2018 68.875 47.500 55000 55.500 

5. Број припадника/припадница СЈЦЗ који су завршили број 2018 2.846/4 3.096/4 3.096/4 3090/10 
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основну обуку 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

припадника/п
рипадница 

6. Проценат набављене опреме у складу са проценом 
потреба за ефикасније функционисање служби заштите и 
спасавања 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за ванредне 
ситуације 

проценат 2018 14,74 99 99 99 

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

проценат 2018 75,15 78,80 78 79 

 
Пројекат: 4006 - ИПА - Сигурније прекогранично подручје кроз унапређено реаговање у ванредним 
ситуацијама и заједничке обуке 
 
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 

 
Правни основ: Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србије 2021-2027 

 
Опис: Побољшање реакције професионалних хитних служби набавком специјализоване опреме и развојем 
капацитета за обуку и унапређење прекограничне сарадње између структура за ванредне  ситуације и локалних 
заједница. 
 

 
Циљ 1: Набавкa специјализованих возила и интервентне опреме (за 6 регионалних одељења) 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена возила са опремом 
 
Koментар: Ватрогасно спасилачка возила и возила за 
гашење пожара са специјализованом опремом 
 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

не/да 2020 не не не да 

 
Циљ 2: Опремање образовних и оперативних центара за јединице за управљање ванредним ситуацијама ИКТ опремом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена ИКТ опрема 
 
Koментар: Опремање образовних и оперативних 
центара за јединице за управљање ванредним 
ситуацијама ИКТ опремом 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

не/да 2020 не не не да 

 
Циљ 3: Побољшање реакције професионалних хитних служби куповином специјализоване опреме и развојем капацитета за обуку. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена ИКТ опрема 
 
Koментар: Опремање образовних и оперативних 

не/да 2020 не не не да 
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центара за јединице за управљање ванредним 
ситуацијама ИКТ опремом. 
 
Извор верификације: Извештај МУП-а и пројекта 
 
Пројекат: 4007 - ИПА прекогранична сарадња - Припрема становништва за акције у случају катастрофе 
и побољшање капацитета стучних тимова за реаговање у ванредним ситуацијама у прекограничном 
бугарско-српском региону 
 
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 

 
Правни основ: Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2021-2027 

 
Опис: Побољшање капацитета професионалних тимова набавком специјализоване опреме и развојем капацитета 
за обуку и унапређење прекограничне сарадње између структура за ванредне ситуације и локалних заједница. 

 
Циљ 1: Набавкa специјализованих возила и интервентне опреме (за 6 регионалних одељења) 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена возила са опремом  
 
Koментар: Ватрогасно спасилачка возила са 
специјализованом опремом 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

да 2020 0 не не не 

 
Циљ 2: Опремање образовних и оперативних центара за јединице за управљање ванредним ситуацијама ИКТ опремом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена ИКТ опрема  
 
Koментар: Опремање образовних и оперативних 
центара за јединице за управљање ванредним 
ситуацијама ИКТ опремом 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

да 2020 0 не не не 

 
Пројекат: 5007 - Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком возила различите 
намене 
 
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 

 
Правни основ:  Закон о полицији, Закон о буџетском систему, 

 
Опис: Наставак континуираног побољшања услова за рад набавком возила 

 
Циљ 1: Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације набавком возила  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Заштита и спасавање грађана кроз модернизацију 
возног парка 
 
Koментар: Капитални пројекат 2021-2023 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 70% 100%  
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Пројекат: 5008 - Подизање капацитета СВС-а кроз стварање услова за адекватан смештај, изградњом 
нових објеката као и реконструкцијом, санацијом и адаптацијом постојећих у периоду од 2022. до 
2024. године 
 
Програм коме припада: 1407 - Управљање ризицима и ванредним ситуацијама 

 
Правни основ:  Закон о полицији, Закон о буџетском систему,  

 
Опис: Наставак обезбеђивања услова за адекватан смештај и рад припадника СВС-а на територији Републике 
Србије 

 
Циљ 1:  
Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације кроз изградњу, адаптацију и санацију објеката 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво реконструисаности 
 
Koментар: Капитални пројекат 2022-2024. 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 70 100  

 
ПРОГРАМ: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 
 
Опис: Стварање услова за несметано функционисање Министарства преко развијања пројектних, 
административних и техничких капацитета најсавременијим стандардима, ефикаснијег спровођења активности из 
надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ кроз управљања људским ресурсима као и развијен систем 
унутрашње контроле и транспарентности у раду. 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење активности из надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2016 1 2 2 1 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених разврстан по полу који су прошли 
вебинар на тему представљања мера за имплементацију 
родне равноправности и антидискриминационих 
докумената у МУП 
 
Koментар: На основу урађених анализа унете су 
одговарајуће вредности индикатора. 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе о одржаним вебинарима и броју полазника 

БРОЈ 2021 0 300 400 400 

2. Просечна старост возног парка 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за материјално 

број година 2016 14.5 11,5 11,5 13 
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финансијске послове 
3. Просечна старост ИКТ опреме 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за аналитику, 
телекомуникационе и информационе технологије 

број 2016 9,5 7,6 7,6 7,3 

 
Циљ 3: Развијен систем управљања људским ресурсима који укључује и политику једнаких могућности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих интерних и екстерних конкурса 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе 

број 2016 0 100 100 100 

2. Проценат запослених, разврстан по полу, који су 
похађали различите видове обуке 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе 

проценат 2021 7,36 7,5% м. 3,5% 
м. 

7,5% м. 3,5% 
ж. 8% м. 4% ж. 

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 

% 2016 27,56 27,56 29 29 

 
Циљ 4: Развијен и ојачан систем унутрашње контроле и транспарентности у раду   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат запослених припадника унутрашње контроле 
у односу на укупан број запослених 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе 

проценат 2016 0.20% 0.32% 0,34% 0,38% 

2. Укупан број жалби грађана и грађанки, медија, 
невладиних организација и других удружења грађана, 
политичких странака, органа власти у поступцима 
везаним за захтеве за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја 
 
Koментар: Предвиђено смањење циљних вредности 
услед бележења тренда смањења укупног броја жалби у 
2018. години у односу на 2017. годину 
 
Извор верификације: извештај Секретаријата 

број 2016 2016 180 180 180 

 
Циљ 5: Јачање капацитета за мирно решавање ситуација које настају у вези са дискриминацијом и злостављањем на раду у оквиру 
Министарства 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених који су похађали обуку за медијацију 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе 

број 2020 0 15 15 0 

 
Програмска активност: 0001 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 
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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 смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним сит, 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 

 
Опис: Кабинет министра, Секретаријат, Служба интерне ревизије, Сектор за материјално финансијске послове 
Сектор 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. 

 
Циљ 1: Унапређење људских и материјалних капацитета 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 

број 2016 3,5 3,7 ж-3.58 м-
3.84  

3.7 ж-3.58 м-
3.84 

3.7 ж-3.58 м-
3.84 

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

проценат 2017 60% 80% 80% 80% 

3. 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 

проценат 2016 3 3,67 3,67 3,67 

 
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 мултинационалним 
операцијама ван граница Републике Србије, Закон о раду др. 

 
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 
министарства на регионалном и светском нивоу. 

 
Циљ 1: Повећање учешћа МУП у међународним организацијама, институцијама и побољшање сарадње МУП РС на регионалном и 
међународном нивоу  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број склопљених уговора, споразума и меморандума 
међународног карактера  
 
Извор верификације: Извештај Сектора за међународну 
сарадњу, европске послове и планирање 

број 2016 15 14 14 14 
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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 

број 2016 23 22 22 22 

 
Програмска активност: 0003 - Помоћ породицама погинулих и рањених 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Правилник о фонду за солидарну помоћ, Правилник о условима и начину 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат породица погинулих и рањених обухваћен 
подршком 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за људске 
ресурсе 

проценат 2016 - 100 100 100 

 
Пројекат: 5008 - Повећање информатичких капацитета за обављање пословних процеса у 
Министарству унутрашњих послова - фаза II 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему. 

 
Опис: Министарство унутрашњих послова са око 42.000 запослених од којих око 30.000 чине униформисана лица 
има широк спектар одговорности  на свим нивоима организације и веома сложене пословне процесе у области 
јавног реда и мира, борбе против свих врста криминала, контроле границе, саобраћаја, управних послова и др. што 
директно утиче на висок ниво сложености информационо комуникационе инфраструктуре и система за подршку 
обављања пословних процеса у МУП. 
 
Реализацијом капиталног пројекта обезбедиће се информатичка опрема неопходна у свакодневном раду 
организационих јединица МУП-а што ће допринети ефикасном и континуираном обављању пословних процеса у 
оквиру Министарства.  
 
Просечна старост информатичке опреме је преко 6 година па би се занављањем опреме унапредили оперативно-
технички капацитети у свакодневном раду и остварили ефикасни и технолошки напредни електронски сервиси. 
 

 
Циљ 1: Занављање информатичке опреме 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2022 0 4 6  



116 
 

 
Пројекат: 5010 - Изградња центра за информациону безбедност 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о полицији 

 
Опис: Циљ капиталног пројекта је решавање безбедносних проблема на Интернету на најквалитетнији начин, 
стварање научно-истраживачке базе, сарадња са Министарством унутрашњих послова и одговарајућим сродним 
факултетима и подизање нивоа ефикасности разних облика истраге (криминалистичка, форензичка, информатичка) 
као и система у целини. 

 
Циљ 1: Подизање нивоа информационе безбедности и ефикасности, развој информационих технологија и ИТ сектора у целини и развој 
полицијског образовања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво изграђености неопходних објеката 
 
Koментар: Капитални пројекат 2020-2022 
 
Извор верификације: Избештај Сектора за 
материјално-финансијске послове 

% 2019 0 50 50  

 
Пројекат: 5011 - Набавка наоружања, оружне опреме, техничке, комуникационе и заштитне опреме за 
потребе организационих јединица Министарства унутрашњих послова 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Реализацијом пројекта ће бити унапређени капацитети Сектора унутрашње контроле за превенцију и 
сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова. 
Капацитети за превенцију корупције ће бити ојачани стварањем услова за примену превентивних института 
прописаних Законом о полицији (анализа ризика од корупције, пријава и контрола имовног стања, тест 
интегритета). 
Капацитети за сузбијање корупције ће бити ојачани унапређењем услова за оперативни рад полицијских 
службеника Сектора унутрашње контроле. 
Стварање и унапређење претходно наведених услова ће бити остварено набавком информатичке опреме, 
успостављањем и одржавањем одговарајућег софтвера, и набавком возила која су неопходна за оперативни рад. 
Циљ пројекта је сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова, а за остварење овог циља неопходан 
услов је унапређење капацитета Сектора унутрашње контроле. 
 

 
Циљ 1: занављање информатичке опреме 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. повећање степена зановљености информатичке 
опреме 
 
Koментар: капитални пројекат 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 4 6  

 
Циљ 2: занављање возног парка 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. степен зановљености возног парка 
 
Koментар: капитални пројекат 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 4 6  

 
Пројекат: 5012 - Изградња, реконструкција и санација објеката ради унапређења капацитета за 
реализацију обука у наставном центру „Макишˮ 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Изградња, реконструкција и санација објеката, за потребе Наставног центра Макиш 

 
Циљ 1: Унапређење капацитета НЦ Макиш 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. изградња нових, реконсрукција постојећих објеката 
 
Извор верификације: Извештај 

проценат 2022 0 66 100  

 
Циљ 2: Унапређење НЦ Макиш 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. реконструкција објекта 
 
Извор верификације: Извештај 

проценат 2022 0 66 100  

 
Пројекат: 5013 - Надоградња и проширење система IP телефоније у Министарству унутрашњих 
послова 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ:  Закон о полицији, Закон о буџетском систему, 

 
Опис: Унапређење телефонске мреже огледа се и кроз повећање безбедности путем енкрипције телефонских 
разговора  

 
Циљ 1: развој јединствене Ип телефонске мреже 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број локација покривених новим ИП телефонским 
системом  
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024. 
 
Извор верификације: извештај  

број  2022 0 59 47  

 
Пројекат: 5014 - Проширење система еЛТЕ у Републици Србији 
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Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему,  

 
Опис: Проширење широкопојасне мреже МУП-а еЛТЕ 

 
Циљ 1: проширење система 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. степен поузданости еЛТЕ мреже  
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај  

% 2022 99% 99% 99%  

 
Пројекат: 5015 - Јачање информатичко-комуникационих и аналитичких капацитета Управе 
криминалистичке полиције 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему, 

 
Опис: Кроз набавку безбедносних алата, серверске и комуникационе инфраструктуре, потребних лиценци, 
софтверских решења и опреме би се обезбедило проширење постојећих капацитета и централизација 
информационог система за потребе криминалистичке полиције у оквиру кога би се обезбедили одговарајући 
услови за безбедно складиштење и обраду података у оквиру система, строга контрола и заштићен приступ 
подацима и опреми, као и систем за безбедносни мониторинг. Поред наведеног набавка би обухватила и 
опремање напредним аналитичким алатима за обраду података за све линије рада криминалистичке полиције. 

 
Циљ 1: Повећање нивоа опремљености 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набавка и инсталација опреме 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 100% 60% 20%  

 
Циљ 2: унапређење софтвера 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда и инсталација софтвера који садржи 
евиденцију разврстану по полу 
 
Koментар: капитални пројекат 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 100% 60 20  

 
Пројекат: 5016 - Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне јединице Министарства 
унутрашњих послова - фаза II 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, закон о буџетском систему, 
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Опис: Пројекат подразумева модернизацију, надоградњу и унапређење рада постојећих радио комуникационих 
система веза за потребе посебних и специјалне јединице МУП-а кроз увођење VF и  VVF  радио комуникационог 
система. Такође, овај пројекат  подразумева и увођење система термовизије, као и додатне опреме за радио 
комуникационе уређаје. 

 
Циљ 1: Опремљеност комуникационих и оперативних система посебних и спeцијалне јединице 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен опремљености комуникационих и оперативних 
система посебних и спeцијалне јединице 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 50% 24,39%  

 
Пројекат: 5017 - Унапређење информационе безбедности и Дата центра МУП 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему, 

 
Опис: Набавком безбедносних уређаја, решања и алата са припадајућим лиценцама  из домена информационе 
безбедности би се обезбедили одговарајући капацитети за детекцију, анализу и онемогућавање злоупотребе 
инфомационих система у МУП, као и боља заштита система од спољних и унутрашњих претњи. Поред наведеног 
набавком серверске инфраструктуре и уређаја за складиштење података  са припадајућим лиценцама повећали би 
се капацитети за проширење инфомационог система МУП, његова већа доступност и заштиту од губитка података 
успостављањем business continuity локације. 

 
Циљ 1: Повећање расположивости ИС 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен расположивости ИС 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2020 99,6 99.8 99.9  

 
Циљ 2: Пвећање безбедности информационих система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Правовремено детектовани безбедносни инциденти у 
ИС 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2020 80 87 90  

 
Пројекат: 5019 - Унапређење капацитета за реализацију обука у Центру за полицијску обуку 
 
Програм коме припада: 1408 - Управљање људским и материјалним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: У циљу унапређења капацитета за реализацију обука у Центру за полицијску обуку (ЦПО), односно ради 
обезбеђивања услова за неометан процес рализације обука које организују и изводе организационе јединице 
Центра за полицијску обуку у свом седишту, као и у његовим организационим јединицама: Центру за основну 
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полицијску обуку (ЦОПО), Националном тренинг центру за ванредне ситуације (НТЦ) и у наставним центрима (НЦ), 
потребно је да се изврши санација и адаптација једног дела постојећих објеката, да се изврши изградња нових 
објеката и да се изврши набавка опреме којом се обезбеђује извођење обуке, као и опреме којом се обезбеђује 
неометано функционисање наставних и смештајних капацитета у којима се обуке изводе. 

 
Циљ 1: Санација и изградња објеката Центра за полицијску обуку 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат завршених радова 
 
Koментар: капитални пројекти 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 80 100  

 
Циљ 2: Опремање објеката Центра за полицијску обуку 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених набавки 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 50 80  

 
ПРОГРАМ: 1409 - 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 материја; 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 
кривичних 

дела 
2017 93,724 79.750 77.380 76.750 

2. Број учинилаца кривичних дела разврстан по полу 
 
Извор верификације: Евиденција учинилаца кривичних 
дела САТИТ 

број 2020 44536/6125 42772/5882 41916/5764 41150/5650 

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

проценат 2016 53,9% 58 61 61 

4. Проценат расветљених кривичних дела убистава 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УКП 

проценат 2016 83,33% 86 87 88 

 
Циљ 2: Ефикасан систем очувања јавног реда и мира 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат јавних окупљања са нарушавањем ЈРМ  
 
Koментар: Наведене измене су предложене из разлога 

проценат 2016 0,83 0,41 0,39 0,39 
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што се под Унапређењем стања јавног реда и мира 
сматра сузбијање негативних безбедносних појава које 
се једино могу посматрати кроз проценат јавних 
окупљања са нарушавањем ЈРМ, као инкриминисаним 
радњи које треба предупредити. 
 
Извор верификације: Извештај Управе полиције, 
Дирекције полиције 
2. Укупан број кривичних дела из чл. 344а КЗ РС, 
извршних на спортској приредби 
 
Koментар: Нова приоритетна област 
 
Извор верификације: Извештај Управе полиције, 
Дирекције полиције 

број 2019 164 153 151 149 

3. Укупан број прекршаја против јавног реда и мира 
 
Koментар: У складу са смерницама за имплементацију 
ПОФ-а и предложеним изменама приоритета Управе 
полиције у Стратешком плану полиције, неопходна је 
измена базне године и базне вредности ради 
прецизнијег сагледавања броја извршених прекршаја 
јавног реда и мира и постизања предложених циљних 
вредности. 
 
Извор верификације: Извештај Управе полиције, 
Дирекције полиције 

број 2016 29.505 27.459 27.145 26.874 

 
Циљ 3: Унапређена безбедност саобраћаја 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број настрадалих у саобраћајним незгодама 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УСП 

број 2016 21.095 20.700 20.200 20.500 

2. Број санкционисаних прекршаја 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УСП 

број 2016 995.391 1.010.000 1.020.000 1.200.000 

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

број 2016 35.940 35.600 35.300 35.250 

 
Циљ 4: Унапређено остваривање права грађана из области управних послова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број елекронских услуга реализованих механизмима Е-
управе 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УУП 

број услуга 2016 14 127 141 165 

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

проценат 2016 100 100 100 100 

3. Проценат решених захтева за реадмисију држављана 
трећих држава 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УУП 

проценат 2016 100 100 100 100 

 
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 
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прекршајима, 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 

 
Опис: Повећање ефикасности рада полиције 

 
Програмска активност: 0002 - Специјална и посебне јединице 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 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 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

просек 2016 3,91 3,9 3,9 3,7 

 
Циљ 2: Активан допринос на одржавању стабилног јавног реда и мира, сузбијању трговине људима, кријумчарења наркотика, као и 
спречавање других облика криминала 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број акција, посебних обезбеђења односно активности 
у којима учествују припадници јединица 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције 
(Жандармерија, САЈ, Полицијска бригада) 

број 2016 1650 3.101 2.500 1700 

 
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 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 

 
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 територији коју покривају полицијске 
управе 

 
Циљ 1: Смањена стопа криминала  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број кривичних пријава за случај насиља у породици број 2016 5.095 4500 4500 4.330 
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Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УКП 
2. Проценат расветљавања кривичних дела општег 
криминала 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УКП 

проценат 2016 53,57 58 58 58 

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

број 2016 7811 13.000 13.000 12.500 

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

грам 2016 3.892.226 4.250.000 5.000.000 7.000.000 

 
Циљ 2: Унапређено стање јавног реда и мира  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број повређених ученика (лакше и теже) у различитим 
облицима насилничког понашања 
 
Koментар: У складу са смерницама за имплементацију 
ПОФ-а и предложеним изменама приоритета Управе 
полиције у Стратешком плану полиције неопходна је 
измена базне године и базне вредности ради 
прецизнијег сагледавања броја повређених ученика и 
постизања предложених циљних вредности. 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УП 

број 2016 283 240 236 230 

2. Број случајева у којима је пронађена психоактивна 
контролисана супстанца у зони школа 
 
Koментар: Полиција опште надлежности предузима 
појачане мере на сузбијању трговине наркотицима у 
зонама школа и њиховом непосредном окружењу, што 
ће узроковати повећање броја случајева проналска 
истих. 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УКП 

број 2016 146 172 175 178 

 
Циљ 3: Безбеднији саобраћај  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број саобраћајних прекршаја откривених видео 
надзором 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УСП 

број 
прекршаја 2016 65.131 87.500 100.000 200.000 

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

проценат 2016 40 38,5 38.5 39 

 
Циљ 4: Ефикасније остваривање права грађана из области управних послова  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат услуге продужења регистрације возила 
реализованих електронским путем на овлашћеним 
техничким прегледима  
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УУП 

проценат 2016 38 51 51 51 

 
Пројекат: 5014 - Набавка опреме за потребе организационих јединица Дирекције полиције 
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Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Неопходна је набавка опреме за посебне намене приликом извршавања најсложенијих оперативних и 
тактичких задатака, у циљу јачања оперативних капацитета и прибављања неопходних средстава којим би се 
створили услови за ефективно извршавање полицијских послова и задатака 

 
Циљ 1: Подизање нивоа опремљености организационих јединица Дирекције полиције 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећан капацитет Дирекције полиције 
 
Извор верификације: Извештај 

% 2019 0 50   

 
Пројекат: 5016 - Изградња, реконструкција и адаптација објеката организационих јединица Дирекције 
полиције 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о полицији,  Закон о буџетском систему 

 
Опис: Капиталним пројектом би се извршила изградња, реконструкција и адаптација објеката организационих 
јединица Дирекције полиције како би се побољшали услови за рад полицијских службеника у којима бораве и 
раде. 

 
Циљ 1: Подизање капацитета објеката Дирекције полиције кроз изградњу и реконструкцију 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво изградње/реконструкције неопходних објеката 
 
Извор верификације: Извештај 

% 2019 0 50   

 
Пројекат: 5018 - Изградња, реконструкција и проширење комплекса Хеликоптерске јединице 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Проширење комплекса Хеликоптерске јединице 

 
Циљ 1: обезбеђивање капацитета за смештај нових хеликоптера 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проширење комплекса Хеликоптерске јединице  
 
Koментар: капитални пројекат 2021-2023 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 0 100%   

 
Пројекат: 5019 - Набавка, ремонт и модернизација возила за потребе организационих јединица 
Министарства унутрашњих послова 
 



125 
 

Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о полицији 

 
Опис: Већа ефикасност и оперативност организационих јединица ДП 

 
Циљ 1: набавка возила 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број набављених возила 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 50 30  

 
Циљ 2: ремонт и модернизација возила посебне намене 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ремонтованих и модернизованих возила посебне 
намене 
 
Koментар: капитални пројекат 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 90 100  

 
Пројекат: 5020 - Опремање и реконструкција објеката Сектора унутрашње контроле у циљу подизања 
капацитета за превенцију и сузбијање корупције у Министарству унутрашњих послова 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о полицији 

 
Опис: Набавка специјалних средстава техничке и заштитне опреме за потребе организационих јединица ДП 

 
Циљ 1: Стварање нормалних услова рада  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Опремање полицијских службеника најсавременијим 
наоружањем, оружном и  информатичко техничком 
опремом 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 0 50% 25%  

 
Пројекат: 5021 - Изградња, реконструкција и адаптација објеката за потребе организационих јединица 
Министарства унутрашњих послова 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Закон о полицији, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Изградњом, реконструкцијом и адаптацијом објеката, за потребе организационих јединица Дирекције 
полиције, побољшала би се организација рада, функционисање и извршавање безбедносних задатака полицијских 
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службеника. 

 
Циљ 1: Подизање капацитета Дирекције полиције 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изградња нових и адаптација постојећих објеката 
 
Koментар: капитални пројекат 2022-2024 
 
Извор верификације: извештај 

проценат 2022 0 50% 20%  

 
Пројекат: 7072 - ИПА 2017 - Подршка европским интеграцијама 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2017 

 
Опис: Подршка српској администрацији да испуни захтеве и услове који проистичу из приступних преговора и 
успешно управља целокупним процесом интеграција у ЕУ и претприступне помоћи усмерене ка чланству у ЕУ 
фокусирајући се на кључне области, углавном у вези са борбом против организованог криминала, борбом против 
финансирања тероризма и борбом против високотехнолошког криминала.  

 
Циљ 1: Ојачани капацитети административних институција и институција за спровођење закона одговорних за финансијске истраге, борбу 
против финансирања тероризма и борбу против организованог криминала 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен испуњености  Процене претњи од озбиљног и 
организованог криминала ( SOCTA)  
 
Koментар: Акциони документ за ИПА 2017 
 
Извор верификације: Годишњи извештај ЕК  Извештаји 
о праћењу Поглавља 24  

% 2015 

SOCTA је 
израђен у 
децембру 

2015. године 

50 50  

 
Циљ 2: Ојачани капацитети криминалистичке полиције и специјалног тужилаштва за борбу против високотехнолошког криминала 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен испуњености SOCTA препорука 
 
Koментар: Акциони документ за ИПА 2017 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај ЕК  
 Извештаји о праћењу ЕУ Национални и 
регионални SOCTA извештаји 

% 2015 

SOCTA је 
израђен у 
децембру 

2015. године 

50 50  

 
Пројекат: 7081 - ИПА 2020 - Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 1409 - Безбедност 

 
Правни основ: Финансијски споразум за ИПА 2020 - I Део 

 
Опис: Подршка српској администрацији да испуни захтеве и услове који проистичу из приступних преговора и 
успешно управља целокупним процесом интеграција у ЕУ и претприступне помоћи усмерене ка чланству у ЕУ 
фокусирајући се на кључне области, углавном у вези са борбом против организованог криминала, борбом против 
финансирања тероризма и борбом против високотехнолошког криминала. 
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Циљ 1: Ојачани капацитети административних институција и институција за спровођење закона одговорних за финансијске истраге, борбу 
против финансирања тероризма и борбу против организованог криминала 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена опрема 
 
Koментар: Акциони документ ИПА 2020 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и извештаји 
пројекта 

да/не 2015 не не да  

 
ПРОГРАМ: 1410 - Управљање државном границом 
 
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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број заједничких патрола са суседним државама 
 
Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УГП 

број 2016 1227 1.700 1.700 1.700 

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

број 2016 1225 1.190 1.190 1.200 

3. Број откривених/затечених лица у илегалном преласку 
државне границе, по полу 
 
Извор верификације: Апликација 12Г 

Број 2020 7511/299 13400/250 10500/200 6500/120 

 
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 граничних прелаза у складу са 
стандардима ЕУ, уз повећање процента граничних прелаза повезаних на ЦЗПЛИВ и повећање капацитета 
прихватилишта за странце 

 
Циљ 1: Унапређени капацитети управе граничне полиције  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 2016 75 300 300 300 

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

проценат 2016 70 90 95 97 

3. Успостављање система за аутоматско очитавање 
регистарских ознака возила и обраду података истих 

проценат 2016 0 60 70 75 
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Извор верификације: Извештај Дирекције полиције, УГП 
 
Пројекат: 4001 - ИПА Сигурнија клима у румунско - српском прекограничном подручју 
 
Програм коме припада: 1410 - Управљање државном границом 

 
Правни основ: Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија 2021-2027  

 
Опис: Јачање капацитета румунско-српских органа за спровођење закона са компетенцијама у управљању 
границама путем улагања у инфраструктуру, заједничку обуку и обуку са опремом за оперативне активности 
 

 
Циљ 1: Изградња инфраструктуре система за надзор у Србији  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изграђен систем за надзор 
 
Koментар: Систем надзора на српској страни 
оперативан  
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

не/да 2020 не не да да 

 
Циљ 2: Набавка теренских патролних возила и специјализоване опреме за потребе функционисања система надзора 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. набављена возила и опрема 
 
Koментар: Возила и опрема оперативни 
 
Извор верификације: Извештаји МУП и пројекта 

не/да 2020 не не да да 

 
Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова 
 
Програм коме припада: 1410 - Управљање државном границом 

 
Правни основ: Финансијски споразум ИПА 2014 

 
Опис: Испуњење правних, техничких, административних и институционалних захтева у складу са шенгенским 
правним тековинама 

 
Циљ 1: Испуњење правних, техничких, административних и институционалних захтева у складу са шенгенским правним тековинама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен Шенген акциони план 
 
Koментар: Акциони документ за ИПА 2014 
 
Извор верификације: Извештаји пројекта и извештаји 
МУП-а 

број 2012 0 1   

 
Глава 15.1 - КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 
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Опште образложење корисника: 
Kриминалистичко-полицијски универзитет је самостална високошколска установа за остваривање студијских 
програма за потребе полицијског образовања основана Одлуком Владе Републике Србије. 
Програм се односи на остваривање основних, струковних и академских студијских програма свих нивоа за потребе 
полицијског образовања и друге облике стручног образовања и усавршавања од значаја за криминалистичко-
полицијске и безбедносне послове. 
Универзитет обавља и научно-истраживачки рад кроз основна, примењена и развојна истраживања. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност 

 
ПРОГРАМ: 1403 - Високо образовање у области јавне безбедности 
 
Опис: Програм се односи на остваривање основних, струковних и академских студијских програма свих нивоа за 
потребе полицијског образовања и друге облике стручног образовања 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

просек 2018 140/155 60/50 62/55 60/75 

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

просек 2018 90/125 30/30 32/30 50/55 

3. Број квадрата простора по студенту 
 
Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет услова 
студирања 
 
 
Извор верификације: Документација за акредитацију 
студијских програма и установе 

м2/студенту 2016 3,66 8 8 8 

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 

месец 2016 5,8 5,6 5,5 5,6 

5. Просечна оцена наставника на редовним анкетама 
студената 
 

број 2017 4,35 4,56 4,55 4,56 
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Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет 
предавања  
 
 
Извор верификације: Извештај о самовредновању 
установе 
 
Циљ 2: Унапређен квалитет научно истраживачке делатности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број истраживача по месецима на пројектима 
министарства за науку 
 
Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет и 
продукивност научно-истраживачке делатности 
 
 
Извор верификације: основни уговор о реализацији 
пројеката са анексима и ауторски уговори о 
ангажовању на пројекту 

број 2017 312 312 200 200 

2. Број књига, монографија и других публикација 
 
Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет и 
продукивност научно-истраживачке делатности 
 
 
Извор верификације: план издавачке делатности за 
текућу годину 

број 2016 343 370 350 300 

3. Број објављених радова у релевантним часописима 
(категорија М 21, М 22, М 23) 
 
Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет и 
продукивност научно-истраживачке делатности 
 
 
Извор верификације: картон наставника 

број 2016 16 40 40 45 

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

број 2017 187 225 200 200 

 
Циљ 3: Унапређен квалитет студија другог и трећег степена 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број акредитованих програма 
 
Koментар: Кроз индикатор се прати квалитет 
наставног особља и услова студирања 
 
 
Извор верификације: Уверење о акредитацији 
студијских програма 

број 2016 6 8 8 9 

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 

број 2016 134/189 120/180 120/180 200/320 
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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 

просек 2019 7 5 5 5 

 
Програмска активност: 0001 - Управљање радом Криминалистичко полицијског универзитета 
 
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 стручног образовања и усавршавања од значаја за 
криминалистичко-полицијске и безбедносне послове. Универзитет обавља и научно истраживачки рад кроз 
основна, примењена и развојна истраживања. 

 
Циљ 1: Унапређење квалитета и ефикасност основних студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број дипломираних студената у односу на број 
уписаних 
 
Извор верификације: Књиге евиденције о издатим 
дипломама и сл. 

просек 2018 140/55 70/75 70/75 70/75 

2. Број дипломираних студенткиња у односу на број 
уписаних 
 
Koментар: Унапређење квалитета кроз процену броја 
дипломираних у односу на уписане студенте, просечна 
дужина студирања и оцене наставника и сл. 
 
Извор верификације: Књиге евиденције о издатим 
дипломама и сл. 

просек 2018 90/25 66/55 66/55 66/55 

3. Број квадрата простора по студенту 
 
Koментар: Унапређење квалитета основних студија 
 
Извор верификације: Документација за акредитацију 

метар 
квадратни по 

студенту 
2016 3,66 8 8 8 

4. Просечна дужина студирања 
 
Koментар: Унапређење квалитета основних студија 
 
Извор верификације: Књиге евиденције  о издатим 
дипломама и сл. 

месец 2016 5,8 5,6 5,6 5,6 

5. Просечна оцена наставника на редовним анкетама 
 
Koментар: Унапређење квалитета основних студија 
 
Извор верификације: Извештај о самовредновању 
установе 

број 2017 4,35 4,56 4,56 4,56 

 
Циљ 2: Унапређење квалитета студија другог и трећег степена 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број акредитованих програма 
 
Koментар: Унапређење квалитета студија другог и 
трећег степена 
 
Извор верификације: Уверење о акредитацији 
студијских програма 

број 2016 6 9 9 9 

2. Број дипломираних студената и студенткиња у односу 
на број уписаних на другом степену студија                       
 
Koментар: Унапређење квалитета студија другог и 
трећег степена 
 
Извор верификације: Књиге евиденције о издатим 
дипломама 

број 2016 134/189 170/320 170/320 200/320 

3. Број доктората у односу на број уписаних студената 
докторских студија 
 
Koментар: Унапређење квалитета студија другог и 
трећег степена 
 
Извор верификације: Књиге евиденције о издатим 
дипломама и сл. 

просек 2016 7 5 5 5 

 
Циљ 3: Унапређење квалитета научно- истраживачке делатности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број истраживач/месеци на пројектима МПНТР 
 
Koментар: Унапређење квалитета научно- 
истраживачке делатности 
 
Извор верификације: Основни уговори МПНТР 

број 2017 312 312 312 312 

2. Број књига, монографија и др. публикација 
 
Koментар: Унапређење квалитета научно- 
истраживачке делатности 
 
Извор верификације: План издавачке делатности 

број 2016 343 370 370 370 

3. Број објављених радова у релевантним часописима 
 
Koментар: Унапређење квалитета научно- 
истраживачке делатности 
 
Извор верификације: Картон наставника 

број 2016 16 40 40 40 

4. Број радова на научним скуповима` 
 
Koментар: Унапређење квалитета научно- 
истраживачке делатности 
 
Извор верификације: Картон наставника 

број 2017 187 225 225 225 

 
Раздео 16 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 
 
Главни носилац: 14800 - МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка локалној самоуправи 
 
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе 
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Правни основ: Закон о финансирању локалне самоуправе. 

 
Опис: Ненаменски 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.  

 
Пројекат: 4004 - Подршка јединицама локалне самоуправе из II, III и IV групе развијености и 
девастираним подручјима 
 
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
ПРОГРАМ: 0613 - Реформа јавне управе 
 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - 0   

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

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 
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СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 
 
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.  

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - 0   

 
Пројекат: 4006 - 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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 
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Пројекат: 5073 - Изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

 
ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 
 
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. 

 
Програмска активност: 0014 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за пореске 
олакшице 
 
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0901 - Обавезно пензијско и инвалидско осигурање 
 
Опис: Финансирање права из области пензијског и инвалидског осигурања организацијама за обавезно социјално 
осигурање донацијама и трансферима у складу са Законом о буџетском систему 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - 0   

 
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 
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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 
 
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. 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1003 - Отклањање последица одузимања имовине 
 
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: 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: Накнада штете за одузету имовину 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 

- 2022 - - - - 
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Извор верификације: - 
 
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. 

 
СЕКТОР: 21 - Политички систем 

 
ПРОГРАМ: 2101 - 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 

 
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.  

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
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 децентрализованог управљања претприступном помоћи Европске уније у марту 2014. године. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - 0   
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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, Групе за систем јавних набавки и Сектора за 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; 

 
Циљ 1: Побољшање кредибилитета макроекономских и фискалних пројекција  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Oдступање, у процентним поенима, 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: - 

проценат 2021 0,8 0,5 0,5 0,5 

 
Програмска активност: 0013 - Припрема и анализа буџета 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџету Републике Србије, Закон о буџетском систему; Закон о финансирању локалне 
самоуправе; Закон о финансирању политичких активности. 
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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 финансирања организација за 
обавезно социјално осигурање; систем финансирања 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 0 90 - - - 

 
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; 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); 
Закон о буџетском систему РС. 

 
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. 

 
Циљ 1: Ефикасан систем финансијског управљања и контроле ИПА средствима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих изјава о усаглашеним/изјава о управљању 
по програму без резервације 
 
Koментар: Број издатих изјава о усаглашеним/изјава о 
управљању по програму без резервације 
 
Извор верификације: - 

број 2014 0 24 28 32 

 
Циљ 2: Успостављен и развијен систем за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обрађених у односу на број пријављених сигнала 
на неправилности и сумњу на превару 
 
Koментар: Број обрађених у односу на број пријављених 
сигнала на неправилности и сумњу на превару 
 
Извор верификације: - 

проценат 2014 0 60 65 65 
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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: нису доставили циљеве и индикаторе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. нису доставили циљеве и индикаторе 
 
Koментар: нису доставили циљеве и индикаторе 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
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 правилима 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 

 
Циљ 1: МИС оперативан у 2023. гoдини 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број тела у оквиру децентрализованог/индиректног 
управљања претприступном помоћи ЕУ које користе МИС 
 
Koментар: Број тела у оквиру 
децентрализованог/индиректног управљања 
претприступном помоћи ЕУ које користе МИС; 
 
Извор верификације: - 

број 2011 0 - - - 
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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 услуга за унапређење и одржавање софтверских и хардверских компоненти Система за 
припрему буџета Републике Србије са циљем обезбеђивања вишегодишње одрживости и функционалности свих 
његових компоненти. 

 
Циљ 1: Унапређење и одржавање оперативности Система за припрему буџета - "BIS" 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

Број 2017 0 3 0 0 

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

Број 2017 2 2 0 0 

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

% 2017 75 85 100 100 

 
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 правилима 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 2016 0 1 1 0 

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

број 2016 0 0 0 0 

3. Сертификат о извршеној контроли 
 
Koментар: Сертификат о извршеној контроли 

број 2016 0 3 3 3 
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Извор верификације: - 
4. Теренске контроле 
 
Koментар: Теренске контроле 
 
Извор верификације: - 

број 2016 0 3 3 3 

 
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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
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. 

 
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. 
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Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Пројекат: 4008 - Платформа за надзор реализације уговора о јавним набавкама 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама 

 
Опис: Успостављање јединственог система за надзор области јавних набавки у РС 

 
Циљ 1: Функционисање информационог система 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Функционисање информационог система 
 
Koментар: Функционисање информационог система 
 
Извор верификације: Постојање информационог 
система 

проценат 2022 - 50 40 10 

 
Пројекат: 4009 - Апликативни систем за централизовани мониторинг ИТ система дата центра 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Централизовани мониторинг ИТ систем дата центра  

 
Циљ 1: Успостављање апликативног система за централизовани мониторинг ИТ систем дата центра 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Имплементација апликативног система  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Функционисање система  

проценат 2022 - 80 20 0 

 
Пројекат: 4010 - Систем за обрачун и евиденцију решења о обештећењу 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: - 
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Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Пројекат: 4011 - Е - акцизе 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Електронско управљање акцизама. 

 
Циљ 1: Успостављање јединственог система Е - акцизе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

% 2022 0 60 30 10 

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

 
Правни основ: Закон о буџету Републике Србије 

 
Опис: Министарство финансија је средином 2019. године покренуло вишегодишњи, вишефазни пројекат, 
информациони систем, који ће када се коначно формира, обезбедити централно планирање, обрачун примања и 
контролу расхода за запослене за све кориснике јавних средстава, укључивши и обрачун зарада.  
Информациони систем дизајниран је на САП платформи и подешен да ради у складу са светским стандардима 
добре праксе (САП лидер на светском тржишту у аутоматизацији финансијског пословања). Прва фаза је пуштена у 
рад  јануара 2021. 
Пројектом се реализује ефикасно планирање расхода и централни обрачун зарада за све кориснике јавних 
средстава (500.000 запослених), над стварним подацима у тренутку обрачуна. До сада је била могућа само 
ретроактивна делимична контрола, пошто су уплате већ извршене. 
Да би се циљеви пројекта реализовали, неопходно је формирати један информациони систем где ће се уносити и 
ажурирати кадровски подаци корисника јавних средстава, њихово присуство на раду и вршити обрачун зарада. Да 
би овај систем реализовао циљеве због којих се прави, неопходно је да сви подаци за планирање и обрачун 
зарада, као и информације о томе ко је унео податке, буду у систему.  
 

 
Циљ 1: Јединствен регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава и њиховe зарадe у 
јавном сектору 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених обука чланова тима, корисника проценат 2019 0 30 10 10 
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Регистра запослених 
 
Извор верификације: Документ прихватања/ 
примопредаје кључне тачке-предмета испоруке и 
Записник о пријему услуга 
2. Проценат пословних процеси који су  
информатизовани 
 
Извор верификације: Документ прихватања/ 
примопредаје кључне тачке-предмета испоруке и 
Записник о пријему услуга 

проценат 2019 0 100 100 100 

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

 
Правни основ: Закон о буџету Републике Србије 

 
Опис: Даљи наставак развоја интегрисаног комуникационог система 

 
Циљ 1: Унапређење интегрисаног комуникационог система 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Функционалност и оперативност система 
 
Koментар: Осигурање ефикасног и ефективног рада 
 
Извор верификације: Записник о извршеним радовима 

проценат 2021 0 40 30 30 

 
Пројекат: 5016 - Информациони систем - ПИМИС 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Програм реформе управљања јавним финансијама 

 
Циљ 1: Успостављање јединственог система за планирање и праћење реализације капиталних пројеката у РС у циљу ефикаснијег и 
сврсисходнијег утрошка јавних средстава 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Имплементација и ефикасно функционисање софтвера 
 
Koментар: Имплементација и ефикасно функционисање 
 
Извор верификације: Функционисање система  

проценат 2021 40 80 15 5 

 
Пројекат: 5017 - Централизована платформа за електронске фактуре правних лица и предузетника 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о фискализацији, Закон o eлeктрoнскoм фaктурисaњу  
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Опис: Даљи наставак реформе јавне управе у складу са савременим техничким достигнућима у циљу ефикасније, 
одговорније, транспарентније администрације  

 
Циљ 1: Потпуна дигитализација свих процеса у овој области у смањење трошкова пословања пореских обвезника  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Имплементација и ефикасно функционисање 
ценрализоване платформе 
 
Koментар: Имплементација и ефикасно функционисање 
ценрализоване платформе 
 
Извор верификације: функционисање свих елемената 
система 

проценат 2020 40 60 30 10 

 
Пројекат: 5018 - Документ менаџмент систем 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о државној управи 

 
Опис: Систем за документ менаџмент-електронско пословање 

 
Циљ 1: Дигитализација свих пословних процеса у Министарству 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. систем за ДМС 
 
Koментар: Успешно функционисање система 
 
Извор верификације: Функционисање система  

проценат 2021 80 90 10 0 

 
Пројекат: 5020 - Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Надоградња система за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија 
и повезаних управа  

 
Циљ 1: Успостављање јединствене базе података у оквиру ресора Министарства финансија у циљу делотворнијег извршавања законом 
утврђених надлежности 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Функционисање јединственог информационог система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Јединствен информациони 
система 

проценат 2020 30 70 20 10 

 
Пројекат: 5021 - Реконструкција и адаптација непокретности Министарства финансија 
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Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Реконструкција и адаптација опредељених непокретности Министарству финансија 

 
Циљ 1: Реконструкција и адаптација непокретности опредељених Министарству финансија за извршење утврђених послова и задатака ради 
њиховог довођења у одговарајуће стање, која омогућава несметано и безбедно коришћење расположивих капацитета 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат завршених радова 
 
Koментар: Реконструкција и адаптација 
непокретности опредељених Министарству финансија 
 
Извор верификације: Записник о извршеним радовима 

проценат 2022 0 90 10  

 
Пројекат: 5022 - Надоградња система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Успостављање јединственог система за управљање средствима претприступне помоћи ЕУ 

 
Циљ 1: Надоградња система за управљање процесима праћења, контроле и извештавања реализације уговора у оквиру система за 
управљање средствима претприступне помоћи ЕУ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Унапређени пословни процеси који се односе на 
електронско управљање процесима финансијске 
реализације уговора у оквиру ИПА компоненте I и ИПА II. 
 
Koментар: Функционисање система за управљање 
средствима претприступне помоћи ЕУ 
 
Извор верификације: Функционисање система за 
управљање средствима претприступне помоћи ЕУ 

проценат 2021 - 50 70 100 

 
Пројекат: 5028 - Информациони систем Е - акцизе 
 
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: Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије.  

 
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.  
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Споразум 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. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом 
 
Главни носилац: 10522 - ПОРЕСКА УПРАВА 

 
Програмска активност: 0003 - Нормативно уређење фискалног система 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
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: Припрема нацрта пореских и непореских закона и предлога подзаконских аката  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Припрема нацрта пореских и непореских закона и 
предлога подзаконских аката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Припремљени текстови нацрта 
пореских и непореских закона и предлога подзаконских 
аката 

проценат 2022 0 100 100 100 

 
ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 
 
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 
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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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат усклађености прописа из области царинског 
система са законодавством ЕУ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

проценат 2022 - - - - 

 
СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве 

 
ПРОГРАМ: 2402 - Интервенцијска средства 
 
Опис: Одобравање додатних средства у складу са Законом о буџетском систему. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - 0   

 
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. 

 
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: Обезбеђивање средстава потребних за: надокнаду нерегуларно утрошених средстава, камате за кашњење у плаћању, пенале и казне, 
завршетак програма и пројеката, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројеката/програма. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Правовремено обезбеђен довољан износ средстава; 
 
Koментар: Правовремено обезбеђен довољан износ 
средстава 
 
Извор верификације: - 

проценат 2020 100 100 100  

 
Програмска активност: 0003 - Дугорочно стамбено кредитирање грађана 
 
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Пројекат: 4001 - Кредитна подршка 
 
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Пројекат: 4002 - Интервенцијска средства за потребе спровођења ИПА програма 
 
Програм коме припада: 2402 - Интервенцијска средства 

 
Правни основ: Закон о потврђивању Оквирног споразума између ЕК Владе РС, Закон о буџетском систему  

 
Опис: За потребе спровођења ИПА програма неопходно је да се у оквиру раздела Министарства финансија у 
оквиру посебног програма на име накнаде штете нанете од стране државних органа која се односе на трошкове 
настале по основу потврђених случајева неправилности за које је процењено да се неће благовремено наплатити 
од уговарача односно крајњих корисника, средстава неопходних за завршетак појединачних пројеката у оквиру 
програма чији се завршетак очекује након истека рока за спровођење и евентуалних камата за кашњење у 
плаћању, пенала и казни.  
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Циљ 1: Обезбеђивање средстава потребних за: надокнаду нерегуларно утрошених средстава, камате за кашњење у плаћању, пенале и казне, 
завршетак програма и пројеката, додатних и непредвиђених трошкова у оквиру појединачних пројеката/програма. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Правовремено обезбеђен довољан износ средстава 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

проценат 2022 100 100 100 100 

 
Глава 16.1 - УПРАВА ЦАРИНА 
 
Опште образложење корисника: 
Управа царина је орган управе у саставу Министарства финансија, који спроводи царинску политику Републике 
Србије и 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. Ова 
управа обезбеђује правилну и једнообразну примену прописа из свог делокруга рада на царинском подручју 
Републике Србије и перманентно ради на развоју и модернизацији царинске службе у складу са препорукама 
Европске комисије, у циљу  приступања Републике Србије Европској унији. Савремена царинскa служба остварује и 
изузетно значајну улогу, како у наплати царине, пореза на додату вредност и акцизa, тако и у систему безбедности. 
Борбом против међународног тероризма и прекограничног криминала, царинска служба доприноси успостављању 
свеукупне безбедности грађана, истовремено стварајући предуслове за максимално скраћење времена 
неопходног за обављање царинских процедура. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 
 
Опис: Управа царина је организована као стручна, компетентна и деполитизована управа 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 царинске контроле која обухвата претходне, превентивне и накнадне царинске контроле 
над царинском робом, одређене законом и другим прописима; спровођење царинских поступања и царинских 
формалности; вршење обрачуна и наплате увозних и других дажбина, акциза и пореза на додату вредност и 
накнада за робу која се увози, односно извози у складу са прописима; вршење послова у вези са принудном 
наплатом; издавање обавештења о примени царинских и других прописа из надлежности Управе царина и 
обавезујућих обавештења о сврставању и пореклу робе; спровођење законом предвиђених поступака у циљу 
откривања царинских прекршаја, привредних преступа и кривичних дела и подношење пријава тужилаштву или 
другим надлежним државним органима; подношење захтева за покретање прекршајних поступака и издавање 
прекршајних налога, улагање редовних и ванредних правних лекова, те учествовање у процесним радњама и 
радњама извршења судских одлука; прикупљање, евидентирање и обрада података потребних за спровођење 
поступка на сузбијању кријумчарења, истражних поступака и за спровођење накнадне царинске контроле;  вођење 
управног поступка за поступке који су јој дати у надлежност Царинским законом; вршење контроле уношења и 
изношења динарских и страних средстава плаћања у међународном путничком и пограничном промету са 
иностранством; вршење контроле уношења, изношења и провоза робе за коју су прописане посебне мере ради 
сигурности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите животне средине, националног блага, 
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историјских, уметничких или археолошких вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго; 
обрада и статистичко праћење података о увозу и извозу; иницијативе за покретање поступка за вођење преговора 
и закључивање међународних уговора из делокруга царинске службе и сарадња и размена података са страним 
царинским и другим службама и међународним организацијама; сарадња и размена информација са надлежним 
државним органима, јавним или другим организацијама и страним администрацијама; испитивање у име других 
царинских администрација (замолним путем), у складу са међународним уговорима; хемијско-технолошка и друга 
испитивања узорака робе у царинској лабораторији, у сврху правилног сврставања робе по Царинској тарифи; 
други послови у складу са законом и другим прописима. 
 

 
Циљ 1: Ефикасна наплата прихода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

индекс 2021 101,86 100 100 100 

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

индекс 2021 105,49 100 100 100 

 
Циљ 2: Заштита тржишта и друштва кроз развој ефикасне царинске контроле 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат утврђених неслагања у односу на укупан број 
прегледаних наименовања  
 
Koментар: Ситуација са пандемијом се у току 
2021.године стабилизовала што је резултирало 
поновним порастом увоза робе широке потрошње за 
коју су креирани критеријуми ризика који се односе на 
контролу количине и вредности пријављене робе и за 
коју је наложен највећи број прегледа, што је довело до 
пораста процента нађених неслагања. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Одељења за 
анализу и управљање ризиком 

проценат 2021 29,57 19 19,5 20 

 
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 

 
Правни основ: Царински закон; Закон о царинској служби; Закон о царинској тарифи 

 
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 
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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, организационо-кадровске, 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

број 2021 155 200 200 200 

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

број 2021 333 380 400 410 

 
Циљ 2: Ефикаснија заштита од незаконите илегалне трговине и свих облика прекограничног криминала у међународном промету робе кроз 
систем контроле 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број записника о извршеној царинској контроли од 
стране Одељењa за сузбијање кријумчарења у којима су 
констатоване неправилности 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Одељења за 
сузбијање кријумчарења 

број 2021 664 580 600 620 

 
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. 
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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 ЕУ. 
Даљи развој царинске службе није могућ без информатичке подршке основној делатности, а иновирање 
информатичке инфраструктуре је битан предуслов усклађивања развоја царинске службе и целе привредне 
заједнице са захтевима  ЕУ, као и ширег окружења. Развој информационог система Управе царина није важан само 
за осавремењавање рада Управе царина, већ има и шири значај. Информациони систем царинске службе користе 
и други државни органи (нпр. царинска декларација је једини извор података о робној размени са иностранством, 
преко царинске службе се годинама наплаћује око половине прихода републичког буџета, годишње се изради 
преко 10.000 извештаја за потребе разних државних органа, односно припреме подаци за РЗС, НБС, Пореску управу 
итд). 

 
Пројекат: 000553 - Успостављање информатичких капацитета у процесу припреме царинске службе за 
приступање ЕУ – ПП 29 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. 

 
Опис: Увођење информатичких система за Јединствено управљање ризицима и Јединственог система подршке 
корисницима. 

 
Циљ 1: Успостављање информатичких капацитета у процесу припреме царинске службе за приступање ЕУ – ПП 29 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен софтвер за Јединствени систем подршке 
корисницима (Help desk) 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 75 100 / 

2. Израђен софтвер за систем Јединственог управљања 
ризицима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 75 100 / 

3. Пуштена у рад неопходна опрема за систем 
Јединственог управљања ризицима 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 20 100 / 

 
Пројекат: 000554 - Решење за опоравак од катастрофе 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 
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Правни основ: План рада за развој и коришћење електронских система царинске службе Министарства финансија 
за период од 2020-2024. године 

 
Опис: Обезбеђења континуитета пословања и у случају озбиљнијих инцидената који доводе до онеспособљавања 
примарне локације, неопходно је обезбедити потпуно опремљену секундарну локацију и слање свих података у 
реалном времену са примарне на секундарну локацију. На овај начин се, у случају прекида рада примарне 
локације када све информатичке функције преузима секундарна локација, обезбеђује неометана информатичка 
подршка свим пословним процесима Управе царина.  

 
Циљ 1: Успостављање решења за опоравак од катастрофе, ради обезбеђења високог нивоа поузданости рада информатичких система 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен софтвер за опоравак од катастрофе 
информатичког система 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 0 0 100 

2. Пуштена у рад неопходна опрема за систем опоравка 
од катастрофе информатичког система 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 0 100 / 

 
Пројекат: 000555 - Успостављање информатичких капацитета у процесу припреме царинске службе за 
приступање ЕУ – ПП 33 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране. 

 
Опис: Увођење информатичке апликације за Традиционално сопствена средства за вођење А и Б рачуна и израду 
извештаја у вези тих рачуна. 

 
Циљ 1: Успостављање информатичког система за вођење Традиционално сопствених средстава 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен софтвер за вођење Традиционално 
сопствених средстава 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 20 75 100 

2. Пуштена у рад неопходна опрема за систем вођења 
Традиционално сопствених средстава 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2022 0 0 100 / 

 
Пројекат: 000606 - Модернизација систем сале Управе царина 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: / 
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Опис: Модернизацијом би се заменила целокупнa пратећа опремa у систем сали Управе царина, која прети да 
трајно оштети и неповратно изгуби све похрањене податке, новом, савременом и поузданом опремом која ће 
обезбедити сигуран и стабилан рад информатичког система ове Управе. 

 
Циљ 1: Модернизација систем сале Управе царина 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Технички осавремљена систем сала 
 
Извор верификације: Секторски годишњи извештај 

% 2022 0 100 0 0 

 
Пројекат: 4002 - Инвестиционо улагање у зграде и објекте у саставу Управе царина 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи  

 
Опис: Сагледавањем постојећег стања објеката утврђене су најнеопходније потребе за проширењем, адаптацијом 
и доградњом постојећих објеката, како би се постигао већи степен функционалности и обезбедили бољи услови 
рада царинске службе. Стање појединих објеката у царинарницама и царинским испоставама је и даље веома 
лоше. Један број царинских објеката је неодговарајући за рад запослених. Да би се обезбедили предуслови 
неопходни за несметан, безбедан и брз прелазак преко границе, ефикасну контролу и убрзану фреквенцију људи и 
возила, као и за побољшање радних услова запослених, неопходно је извршити потпуну или делимичну 
реконструкцију царинских објеката. 
 

 
Циљ 1: Санирање и поправка објеката Управе царина ради ефикаснијег спровођења царинског поступка и побољшања смештајних и радних 
услова запослених 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2021 100 100 100 100 

2. Проценат израде пројектне документације 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји 
извршених услуга, Извод наплаћене накнаде 

% 2021 60 100 100 100 

 
Пројекат: 5001 - Изградња граничног прелаза Гостун 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Локација ГП Гостун  је на магистралном путу М-21, Пријепоље - Бијело Поље, удаљена око 2.5 км од границе 
са Републиком Црном Гором. Постојећи гранични прелаз Гостун је тангенцијалног типа и отпочео је са радом 
децембра 2005. године као контролни пункт према Републици Црној Гори, а постављен је на путном правцу у 
оквиру путног земљишта. Од отварања, постојећи гранични прелаз Гостун функционише у неодговарајућим 
условима. Извршено је проширење путног појаса и постављен је објекат за МУП и Управу царина, а део проширења 
је намењен за паркинг простор, али тиме нису задовољене потребе граничних служби, као ни путника 
(неодговарајући капацитет, недовољна проточност саобраћајница, недостатак потребних садржаја). Планирани 
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грађевински радови обухватају: изградњу нових саобраћајних трака, контролни објекат МУП-а и УЦ-а, пратећи 
објекти МУП-а и УЦ-а, контролне кабине, надстрешнице, објекат шпедиције, објекат инспекција, камионски 
терминал са паркинг простором зa кaмионе сa приколицaмa и шлепере и ограђен простор за одузета возила, 
камионске ваге, магацин и платформе за преглед камиона, објекат за детаљан преглед возила, објекат јавног 
санитарног чвора и др. 
 

 
Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објекта путничког и робно-царинског терминала са пратећом инфраструктуром и 
опремом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат завршених грађевинских радова  
 
Koментар:  С обзиром на то да се очекивало да ће 
Дирекција за имовину преузети II фазу радова на 
изградњи ГП, базна вредност из претходних година је 
обухватала само радове у оквиру фазе I изградње ГП. 
Како се наставак радова финансира из буџета Управа 
царина, измењена базна вредност обухвата радове у 
оквиру фазе I и II. 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји радова 

% 2021 90 100 / / 

 
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 ауто-пут. У другој целини комплекса предвиђена је изградња: магацина за смештај одузете 
царинске робе, магацина  за смештај архиве и паркинг простора за 84 путничкa возила одузетa у царинском 
поступку. 
 

 
Циљ 1: Повећање капацитета за царињење и смештај робе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат завршених грађевинских радова 
 
Koментар: Измењене су базна и циљна вредност јер је 
новим вредностима обухвaћен наставак радова на 
изградњи објекта ( фаза IIв). 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји 
извршених радова 

% 2021 52 70 90 100 

 
Пројекат: 5013 - Обезбеђење развоја јединственог информационог система царинске службе 
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Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: План рада за развој и коришћење електронских система царинске службе Министарства финансија 
за период 2020-2024. године.  

 
Опис: Основни циљ ERP система је интеграција информација и процеса из свих пословних јединица  и њихово 
сједињавање да би им се лакше приступило и створио структурирани радни процес. Интеграција се постиже 
конституисањем јединствене базе података која комуницира са многоструким софтверским апликацијама, 
обезбеђујући различитим секторима корисника разноврсне пословне статистике и информације. 

 
Циљ 1: Имплементација јединственог информационог система царинске службе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Степен имплементације јединственог информационог 
система царинске службе   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Сектора за 
информационе и комуникационе технологије 

% 2021 0 67 84 100 

 
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 о учешћу Републике Србије у Програму 
Европске униjе „Царина" 

 
Опис: ЕУ програм „Царина”  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 царинске администрације земаља ЕУ спроводе 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. 
Напомена: Аутоматизација пословних процеса и јачање техничких капацитета Управе царина кроз увођење 
аутоматизованих система увоза и извоза и система царинских одлука тренутно у фази израде TOR-a и припреме 
тендерске  документације. Из објективних разлога условљених пандемијом CОVID-19, као и отежаном 
комуникацијом са консултантима изабраним по Оквирном уговору за техничку помоћ за припрему тендерске 
документације, активност на припреми исте је у претходном периоду спровођена успорено, те је завршетак овог 
дела Пројекта првобитно планиран за децембар 2021. год. одложен за период мај – јун 2022. год. Како је по 
завршетку овог дела Пројекта и окончаној припреми тендерске документације планирано спровођење тендера за 
избор извођача и закључивање уговора са истим, сматрамо да се део Пројекта „Имплементација аутоматизованих 
увозних и извозних система AIS/AES и система управљања царинским одлукама CDMS“ може започети у првом 
кварталу 2023. год. Описана ситуација ће проузроковати то да се завршетак самог пројекта помери на 2026. годину.  

 
Циљ 1: Унапређење административних капацитета Управе царина 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих едукација 
 

број 2021 39 40 40 40 
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Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај о раду Европске комисије 
- DG TAXUD (подаци са ART апликације) 
2. Број царинских службеника који је прошао едукацију 
 
Извор верификације: Извештај о раду Европске комисије 
- DG TAXUD (подаци са ART апликације) 

број 2021 21 20 20 20 

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

број 2021 49 40 40 40 

 
Пројекат: 7018 - ИПА 2014 - Сектор унутрашњих послова 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Средства су планирана за изградњу граничног прелаза Котроман. Пројекат изградње граничног прелаза 
Котроман је финансиран из фондова Европске уније (ИПА 2014).  Гранични прелаз ће бити изграђен у складу са 
највишим стандардима што ће омогућити несметано функционисање путничког и робног промета и ефикасан рад 
граничних служби. Уговор о стручном надзору потписан је 10. децембра 2018. године, а уговор о извођењу радова 
19. децембра 2018. године. Предвиђено време за извођење радова је 18 месеци, а за стручни надзор 30 месеци. 
Реализација Уговора о стручном надзору отпочела је 11. марта 2019. године, а Уговора о извођењу радова 7. маја 
2019. године. Финална плаћања за Уговор о стручном надзору очекују се у 2022. години. 

 
Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објеката путничког и робно царинског терминала са пратећом инфраструктуром и 
опремом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. ГП Котроман у потпуности изграђен 
 
Извор верификације: Квартални извештај Одсека за 
пројекте и извештај за мониторинг ИПА пројекта 
(Project monitoring report) који се преко ИПА јединице МФ 
достављају Министарству за европске интеграције 

% 2021 100 / / / 

 
Пројекат: 7081 - ИПА 2020 - Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 2303 - Управљање царинским системом и царинском администрацијом 

 
Правни основ: Финансијски споразум за национални ИПА 2020 програм , Пословни план за унапређење 
организације и рада царинске службе Министарства финансија 2020-2024, План рада за развој и коришћење 
електронских система царинске службе Министарства Финансија  2020-2024 

 
Опис: Увођење аутоматизованих царинских система има за циљ да створи услове беспапирног пословања у 
увозним и извозним процедурама, одговарајућу анализу ризика у циљу побољшања безбедносних и сигурносних 
аспеката друштва и заштите особа и тржишта. Примена аутоматизованих царинских система допринеће 
конкурентности домаћих компанија смањењем трошкова царинских формалности у складу са прописаним 
стандардима ЕУ. Наведена активност је један од последњих услова за успешно затварање Преговарачког поглавља 
29- Царинска унија. Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије за спровођење 
програма ИПА 2020 потписан је у мају 2020. године. 

 



161 
 

Циљ 1: Аутоматизација пословних процеса и јачање техничких капацитета Управе царина кроз увођење Аутоматизованих контролних 
система увоза и извоза и Система царинских одлука 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ојачани капацитети УЦ за имплементацију AIS/AES и 
CDMS система 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји Европске 
комисије о напретку Републике Србије ка чланству 
Европској унији 

% 2021 0 20 32 76 

2. Релевантан софтвер имплементиран, тестиран и 
оперативан 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји Европске 
комисије о напретку Републике Србије ка чланству 
Европској унији 

% 2021 0 20 32 76 

3. Релевантна опрема набављена 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји Европске 
комисије о напретку Републике Србије ка чланству 
Европској унији 

% 2021 0 40 100 / 

 
Глава 16.2 - ПОРЕСКА УПРАВА 
 
Опште образложење корисника: 
Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове државне 
управе који се односе на: регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; 
пореску контролу; редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање пореских 
кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања; 
јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге послове одређене законом. 
  
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2302 - Управљање пореским системом 
 
Опис: У оквиру програма спроводе се активности на успостављању ефикасног поступка утврђивања, контроле и 
наплате пореза и осталих јавних прихода и оперативна подршка, поједностављењем пословних процеса, 
подстицајем поштовања  прописа, модернизацијом информационог система, увођењем 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 филијале .У оквиру програма 
спроводи се ИПА пројекат  Подршка за учешћe у програмима ЕУ "Фискалис “  
 
 

 
Циљ 1: Смањење сиве економије  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. % учешћа утврђених неправилности у контролама 
евидентирања промета преко фискалних каса  у односу 
на укупно извршене контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса   
 
Koментар: Увођењем новог система фискализације и 
упоредним развојем анализе ризика над подацима о 
прометима евидентираним на фискалним касама, 
створиће се услови да у 2022. и 2023. години % учешћа 
утврђених неправилности расте- циљане контроле. 
Развојем свести код купаца добара и услуга о 
неопходности узимања фискалног рачуна, % 
неправилности у контролама евидентирања промета 
преко фискалних каса би требао да пада. 
 
 
Извор верификације: Aпликација ТК и извештаји 

% 2019 31,41 33 32 31 

2. Повећање % учешћа откривених пореских кривичних 
дела утаје пореза у односу на ук. број откривених пор. 
кривичних дела   
 
Koментар: У односу на укупан број откривених пореских 
кривичних дела, смањењем учешћа сиве економије у 
промету добара и услуга, повећаваће се проценат 
откривања пореског кривичног дела "Пореска утаја" у 
односу на укупан број откривених пореских кривичних 
дела, односно смањиваће се број следећих кривичних 
дела: 
 
 
Извор верификације: база податка којом располаже 
Сектор пореске полиције 

% 2016 56,71 56,8 56,9 57 

 
Циљ 2: Повећање наплате јавних прихода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Остварење динамичког плана буџета РС (индекс 
остварења)    
 
Koментар: Циљ је да се 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" 

индекс 2020 100 100 100 100 

2. Повећање укупне наплате свих ЈП које наплаћује 
Пореска управа   
 
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" 

индекс 2020 100 105 107 109 

 
Програмска активност: 0001 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и оперативна подршка 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
Правни основ: Закон о пореском поступку и пореској администрацији; Закон о фискалним касама; Закон о ПДВ -у; 
Закон о равноправности полова; Закон о забрани дискриминације 
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Опис: Aктивности у погледу ефикаснијег  утврђивања, контроле и наплате пореза и оперативна подршка. 

 
Циљ 1: Поштовање прописа при утврђивању пореских обавеза и при вршењу контроле 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  % утврђених неправилности у поступку теренске 
контроле у односу на укупан број извршених теренских 
контрола пореских обвезника   
 
Koментар: Циљ у 2022 и 2023. години смањење % 
утврђених неправилности као резултат поштовања 
прописа од стране пореских обвезника и ефикасније 
контроле. 
 
Извор верификације: Апликација ТК и извештаји 

% 2019 37,68 37,5 37 36,5 

 
Циљ 2:  
Ефикасност наплате јавних прихода 
 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање добровољности плаћања, у законом 
предвиђеним роковима без примене мера редовне и 
принудне наплате 
 
Koментар: Циљ је да се макскимално повећа наплата у 
законом предвиђеним роковима без предузимања мера 
редовне и принудне наплате у свакој од планираних 
година у односу на базну годину и у односу на претходне 
године 
Извор верификације: Интерни подаци 
 
Извор верификације: Интерни подаци 

индекс 2020 98 99,5 99,5 99,6 

 
Програмска активност: 0002 - Утврђивање, контрола и наплата пореза и осталих јавних прихода - 
издвојене активности 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
Правни основ: Закон о пореском поступку и пореској администрацији; Закон о порезима на имовину; Закон о 
употреби држању и ношењу добара 

 
Опис: Пореска управа је закружила пословни процес трансформације ПУ закључно са 30.06.2019.године, тако да од  
01.07.2019. године, Сектор за издвојене активности континуирано наставља рад на утврђивању и наплати пореза и 
осталих јавних прихода из домена: Порез на пренос апсолутних права, порез на наслеђе и поклон и остали јавни 
прихода који су дефинисани актом о систематизацији за Сектор за издвојене активности. СИА наставља са 
пословним процесима и после 31.12.2022. године па на основу тога даје пројекције за тражене године. Сектор за 
издвојене активности  остаје при предвиђеној пројекцији за наредне године.  
 
 
 
 
 
 

 
Циљ 1: Решавање предмета преузетих од Сектора за контролу и утврђивање пореских обавеза 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број решених преузетих предмета. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: преглед месечних извештаја ОЈПУ 
САИ 

број  2019 20000 45000 50000 52000 

 
Циљ 2: Ефикаснија наплата јавних прихода за издвојене активности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % повећања наплате дуга по опоменама и решењима 
принудне наплате 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји Управе за трезор 

% 2019 100 100,62 100,67 100,70 

 
Пројекат: 000244 - Куповина пословног простора за потребе филијале Нови Сад 2 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
Правни основ: Закон о јавној својини 

 
Опис: У складу са програмом трансформације Пореске управе, која подразумева централизацију функција  и већу 
концентрацију запослених на једном месту, потребно је  подржати потребе ПУ за пословним простором чиме би се 
обезбедили оптимални услови за обављање послова ПУ у Новом Саду, с обзиром да постојећи просторни 
капацитет није задовољавајући. 
У пословној згради у Бул. Михајла Пупина бр. 14, КП бр. 211. К.О. Нови Сад II, део пословног (канцеларијског) 
простора, површине 2.184м2 је у својини РС, корисник МФПУ. Потенцијални додатни простор који би био предмет 
прибављања у јавну својину РС, површине 2.107,83м2, налази се у Новом Саду у наведеној пословној згради, 
власништво је OTP banka Srbija Нови Сад. ПУ, због недостатка сопственог простора, закупљује део простора 
поменуте банке у површине 1.526,48 м2. 
Тенденција даљег јачања централизације функција ПУ у Новом Саду, концентрација информација и одлучивања, 
обједињавање простора и чињеница да тренутно расположиви простор који ПУ користи у Новом Саду није 
довољан да подржи обављање послова из оквира надлежности ове управе, указују на приоритетну потребу за 
прибављањем додатног пословног простора у јавну својину РС у Новом Саду. 
 
 

 
Циљ 1:  Куповина пословног простора за потребе Филијале  Новом Саду 2 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације пројекта 
 
Koментар: У складу са програмом трансформације 
Пореске управе, која подразумева централизацију 
функција  и већу концентрацију запослених на једном 
месту, потребно је  подржати потребе ПУ за 
пословним простором чиме би се обезбедили 
оптимални услови за обављање послова ПУ у Новом 
Саду, с обзиром да постојећи просторни капацитет 
није задовољавајући. 
 
Извор верификације: извештај 

% 2023 0 100   
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Пројекат: 4002 - Модернизација пореске администрације 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације Пореске администрације) између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Службени гласник РС Међународни уговори број 6/19).  

 
Опис: Пројекат је усмерен на модернизацију Пореске управе, осмишљен као пројекат институционалне реформе 
фокусиран на oсновне функције Пореске управе, који обухвата четири компоненте: 1. Правно окружење;  2. 
Организација и пословање Пореске управе; 3. Модернизација управљања информатичких системима и 
евиденцијама; 4. Управљање пројектима и управљање променама. 

 
Циљ 1: Смањење оптерећења пореских обвезника у испуњавању пореских обавеза 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подизање степенa задовољства пореских обвезника у 
испуњавању пореских обавеза -кол центар ПУ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји 

% 2019 46 60 60  

2. Подизање степена задовољства пореских обвезника у 
испуњавању пореских обавеза - веб сајт 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји 

% 2019 53 65 65  

 
Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 
 
Програм коме припада: 2302 - Управљање пореским системом 

 
Правни основ: Споразум између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму 
„Фискалис“, програму Уније за сарадњу у области опорезивања 

 
Опис:  Програм ЕУ "Фискалис" намењена је  у циљу јачања њихових административних капацитета, проширења и 
унапређења међународне сарадње, а ради укључивања у процес сузбијања међуграничних пореских превара утаја 
пореза и агресивног пореског планирања.  

 
Циљ 1: Јачање административних капацитета Пореске управе кроз сарадњу са пореским управама других земаља учесница у Програму 
Тип циља: Родно одговоран 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број учесника који су испред ПУРС-а  учествовали у 
радним посетама, радионицама и семинарима   
 
Koментар: Пројекције су дате на основу примене 
правила финансијског водича, и претходних 
финансијских извештаја. 
 
Извор верификације: годишњи извештај 

број 2016 58 45 60 65 

2. Проценат учешћа мушкараца који су учествовали у 
програму "Фискалис" у односу на укупан број учесника у 
овом програму 
 
Koментар: Пројекције су дате на основу примене 

% 2016 47 40 40 45 
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правила финансијског водича, односно на основу 
претходних финансијских водича. 
 
 
Извор верификације: годишњи извештај 
 
Глава 16.3 - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 
 
Опште образложење корисника: 
Управа за трезор задужена је за: управљање готовинским средствима Републике; контролу расхода, проверу 
пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; буџетско рачуноводство и 
извештавање; успостављање финансијског информационог система који обухвата директне и индиректне 
кориснике буџетских средстава, као и систем јавних прихода и јавних расхода (стални информациони систем) и 
управљање тим системом; послове у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова 
у оквиру система консолидованог рачуна трезора; централизоване обраде личних примања запослених код 
корисника средстава буџета Републике; вођење Регистра пољопривредних газдинстава. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Пропусна моћ према регионалним центрима у оквиру 
мрежне инфраструктуре Управе  
 
Koментар: - 

% 2021 0 50 60 70 
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Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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, односно 
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  2016 145 25 25 30 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Развој система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 1,000 1,464 1,610 1,771 

 
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: Развој, проширење, аутоматизација и модернизација информационог система Управе за трезор. 
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Циљ 1: Аутоматизација пословних процеса 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен аутоматизације 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 1,000 1,464 1,610 1,610 

 
Пројекат: 5007 - Реформа рачуноводства 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему. 

 
Опис: Реализација активности у оквиру Акционог плана Програма Реформе управљања јавним финансијама које је 
Управа за трезор обавезна да испуни, а тичу се консултантских услуга  у циљу  омогућавања примене Уредбе о 
примени међународних рачуноводствених стандарда у јавном сектору у 2021. години, измене регулаторног оквира 
у циљу усклађивања са Међународним рачуноводственим стандардима у 2022. години,  као и активности у циљу 
спровођења обука ради унапређења капацитета професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору 
почевши од 2023. године и израда нацрта Финансијских извештаја заснованих на готовинској основи у складу са 
IPSAS. 

 
Циљ 1: Унапређено рачуноводство у јавном сектору применом међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (ИПСАС). 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Финансијски извештај припремљен и презентован 
Министарству финансија Републике Србије у складу са 
захтевима ИПСАС за готовинску основу. 
 
Koментар: Потребне су обуке одређеног дела 
рачуновођа у јавном сектору, превод међународних 
рачуноводствених стандарда за јавни сектор и њихова 
примена, као и побољшање квалитета финансијског 
извештавања. 
 
Извор верификације: Сајт Управе за трезор 

број 2020 0 0 1 1 

 
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: Пројекат успостављања Резервне  и  backup локације Дата центра који подразумева уређаје за беспрекидно 
напајање и  имплементацију софтвера за  праћење система УПС уз неопходну опрему како би се постигла висока 
доступност система и услуга Управе за трезор, а у сврху обезбеђења континуитета пословања, односно неометаног 
протока информација. 
 

 
Циљ 1: Унапређење континуитета пословања и обезбеђење високе доступности система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат доступних сервиса 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 

% 2021 15 35 45 55 
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технологије 
 
Пројекат: 5009 - Централизовани обрачун зарада 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Одржавање текућег софтвера за обрачун зарада ће се вршити до потпуног ступања у продукцију система 
ИСКРА. 
 
 

 
Циљ 1: Одржавање постојећег система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржавање система 
 
Koментар: Одржавање система Централизованог 
обрачуна зарада у јавном сектору 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 100 70   

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система  
 
Koментар: Идејно решење пројекта реализује 
дигитални сервис који омогућава увид у буџете 
јединица локалних самоуправа, увид о расположивим 
средствима по апропријацијама као и контролу 
извршења до износа расположивих апропријација. 
 
 
Извор верификације: Сектор за управљање процесима 
система јавних финансија 

% 2021 0 55 65 75 

 
Пројекат: 5019 - Јединствени информациони систем за буџетско рачуноводство 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Успостављање јединственог информационог система за припрему буџета, извршење буџета и буџетско 
рачуноводство у циљу централизованог вођења буџетског рачуноводства директних и индиректних кориснике 
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буџетских средстава. 

 
Циљ 1: Успостављен информациони систем за буџетско рачуноводство 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 
Koментар: Успостављање система 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 0 70 75 80 

 
Пројекат: 5023 - Систем јавних финансија - ЈАФИН 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Унапређење јединственог информационог система јавних финансија - ЈАФИН који представља основни 
систем са којим размену података врши већина других информационих система Управе за трезор. 

 
Циљ 1: Унапређен информациони систем јавних финансија - ЈАФИН 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 20 70 0 80 

 
Пројекат: 5024 - Књиговодство, основна средства и електронско прихватање захтева 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Постизање већег степена интероперабилности организационих јединица, пословних функција и пословних 
процеса МФ-Управе за трезор, како оних које обухвата софтвер за књиговодство, основна средства и електронско 
прихватање захтева путем портала Управе за трезор, тако и оних процеса и субпроцеса који су у интеракцији са 
наведеним софтвером као и дигитализација управних процеса. 

 
Циљ 1: Успостављање система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Доступност система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2021 0 85 86 87 

 
Пројекат: 5025 - Платформа за сервисно оријентисану архитектуру - СОА 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
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Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Систем за размену података са државним институцијама и другим установама - Enterprise Service Bus. Како 
би се даље аутоматизовала размена података, што је пословни и функционални захтев свих платформи и решења 
која се тренутно налазе у продукцији (или су планирана) у државним органима, неопходно је унапредити постојећи 
систем и имплементирати платформу/систем за аутоматизовану размену податка - Enterprise Service Bus.  

 
Циљ 1: Aутоматизацијa размене података путем платформе за сервисно оријентисану архитектуру  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2022 0 70 75 80 

 
Пројекат: 5026 - Обједињени рачуноводствени информациони систем корисника буџетских средстава - 
ОРИС 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Малим ЈЛС које немају своје ЕРП системе омогућити ефикасније пословање коришћењем предметног 
система, а са друге стране се омогућава централизовано праћење пословања, поред малих и  великих ЈЛС који би 
се путем AP  ja повезивали на систем.  

 
Циљ 1: Ефикаснија организација и  контрола начина пословања ЈЛС. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2022 0 70 75 80 

 
Пројекат: 5027 - Портал за администрацију корисничких налога (IAM&SSO) 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Портал треба да се користи  за администрацију корисничких налога за интерне и екстерне кориснике система 
и интеграцију са софтверским решењем Управе. Решење за менаџмент идентитета и централизовану пријаву на 
систем  - омогућује интеграцију са АД (системом за менаџмент људских ресурса), доделу “рола” свим запосленима, 
идентификацију екстерних корисника, аутоматизовано додељивање и укидање права приступа. Једноставно 
пријављивање/регистрацију на све системе којима конкретна рола/особа има право приступа. Омогућава се 
припрема и рад на систему за бољу контролу, управљање и подизање нивоа безбедности за размену података са 
екстерним корисницима као и боља контрола приступа екстерних корисника платформама УТ. 

 
Циљ 1: Администрација корисничких налога за интерне и екстерне кориснике  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање система 
 

% 2022 0 50 60 70 
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Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 
 
Пројекат: 5029 - Заштита система од сајбер напада 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о буџетском систему 

 
Опис: Пројекат обухвата развој и имплементацију решења које треба да заштити информациони систем Управе за 
трезор у целини, од различитих фаза напада, од саме испоруке злонамерног садржаја, експлоатације која се врши 
углавном кроз mail канал и на радним станицама, до даљих фаза од којих су најкритичније потенцијално 
преузимање контролe и ексфилтрација  података. 
 
 

 
Циљ 1: Успостављање система за заштиту 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Развој система 
 
Извор верификације: Сектор за информационе 
технологије 

% 2022 1,000 1,300 1,400 1,500 

 
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, 
утврђивање испуњености услова и издавања дозвола за производњу, обраду, прераду и промет дувана, обрађеног 
дувана, односно прерађеног дувана, трговину на велико и мало, увоз и извоз дуванских производа, као и вођење 
регистара и евиденционих листа. Лица уписана у регистре и евиденционе листе дужна су да воде посебну 
евиденцију у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана 
и производњом и прометом дуванских производа и да Управи достављају законом прописане извештаје, о 
подацима о којима воде евиденцију. Такође, Управа сарађује са органима и организацијама надлежним за 
сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа. Поред наведеног, прописи којима је утврђена 
надлежност Управе, регулишу и питања у вези са контролом дувана (обележавање паковања и састав дуванских 
производа, забране промета и сл). 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
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 
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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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно време обраде захтева за издавање дозволе 
за трговину на мало дуванским производима 
 
Извор верификације: Евиденциона листа трговаца на 
мало 

број дана 2015 10 8 8 8 

 
Циљ 2: Подршка међусекторској сарадњи. 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
Извор верификације: Извод из електронске евиденције-
деловодника Управе за дуван 

број дана 2015 15 5 5 5 

 
Глава 16.5 - УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 
 
Опште образложење корисника: 
Управа за спречавање прања новца образује се као орган управе у саставу министарства надлежног за послове 
финансија. Управа обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, анализира и прослеђује 
надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са Законом о спречавању 
прања новца и финансирања тероризма и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања 
новца и финансирање тероризма у складу са поменутим законом. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
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; Закон о ограничавању располагања 
имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење 
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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 финансијско обавештајних служби. 
Управа има успешну сарадњу и размену информација са страним ФОС. 

 
Циљ 1: Јачање законског оквира у спречавању прања новца и финансирања тероризма и ефикасности његове примене  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 случају 
неадекватне примене Закона Управа подноси пријаву 
надлежном органу против конкретног обвезника. Извор 
верификације: Информатор о раду који се налази на сајту 
Управе за спречавање прања новца 
 
Извор верификације: Информатор о раду који се налази 
на сајту Управе за спречавање прања новца 

% 2019 25% 20% 20% 20% 

2. Број квалитетних пријава сумњивих трансакција 
добијених од обвезника по Закону о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма 
 
Извор верификације: Информатор о раду који се налази 
на сајту Управе 

број 2019 700 1000 1000 1000 

 
Циљ 2: Откривање прања новца и финансирања тероризма 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извештаја Управе прослеђених другим државним 
органима 
 
Извор верификације: Информатор о раду објављен на 
сајту Управе за спречавање прања новца 

број 2019 70 90 90 90 

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 

број 2019 300 400 400 400 

 
Глава 16.6 - УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Управа за слободне зоне образује се као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија за 
обављање послова државне управе у области слободних зона (послови развоја слободних зона у функцији 
интереса државе, послове у области промоције, контроле, развоја и надзора слободних зона). 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција 
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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, оне погодује страним улагањима, која 
доприносе осавремењавању производних процеса, побољшању конкурентности, повећању извоза, повећању 
броја запослених и смањењу спољно трговинског дефицита у Републици Србији у којој тренутно послује 15 
слободних зона. 
 

 
Циљ 1: Развој слободних зона 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број производних корисника слободних зона 
 
Извор верификације: Извештај о пословању слободних 
зона у Републици Србији, који се објављује на сајту 
управе за слободне зоне. 

Број 2020 92 103 105 108 

2. Проценат обрађених захтева за 
одређивање/проширење подручја и почетак рада 
слободних зона  
 
Извор верификације: Извештај о пословању слободних 
зона у Републици Србији, који се објављује на сајту 
управе за слободне зоне. 

Проценат 2020 85 85 85 85 

 
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. 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 

 
СЕКТОР: 22 - Сервисирање јавног дуга 

 
ПРОГРАМ: 2201 - Управљање јавним дугом 
 
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 
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транспарентност и предвидивост процеса задуживања, уз обезбеђење даљег развоја тржишта државних хартија од 
вредности које се емитују на домаћем и међународном тржишту. Такође, поред наведеног потребна је и појачана 
активност на домаћем и међународном финансијском тржишту услед додатног финансирања узрокованог 
заразном болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. 
 

 
Циљ 1: Према Закону о јавном дугу, примарни циљ задуживања Републике Србије и управљања јавним дугом је да се осигурају средства 
потребна за финансирање буџетских издатака, са минималним трошковима финансирања и прихватљивим. 
нивоом ризика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос јавног дуга према БДП 
 
Koментар: Испуњење годшњег плана финансирања   
 
Извор верификације: База података 

Проценти % 2018 52,1 51,7 50,3 50 

 
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. 
 
 

 
Циљ 1: Управљање јавним дугом и редовно сервисирање обавеза по основу домаћег јавног дуга 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 4,4 4,5 4,5 

 
Програмска активност: 0002 - Сервисирање спољног јавног дуга 
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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 
страног јавног дуга Републике Србије се врши кроз функцију 170 (Трансакције јавног дуга), са конта економске 
класификације 442 - Отплате страних камата, 444 - Пратећи трошкови задуживања и 612 - Отплата главнице 
страним кредиторима.  
Такође, појачана активност на међународном финансијском тржишту услед додатног финансирања узрокованог 
пандемијом COVID-19, урађена swap трансакција како би додатно био смањен валутни ризик 

 
Циљ 1: Редовно сервисирање обавеза по основу спољног јавног дуга 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Да учешће дуга деноминованог у еврима у јавном дугу 
износи најмање 60 % дуга у ино валути, укључујући 
будућа задуживања и трансакције  
 
Koментар: 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; 
 
 
Извор верификације: Квартални извештај 

У процентима 2019 65 76 76 77 

 
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. Сервисирање гарантованог јавног дуга Републике Србије се врши кроз функцију 170 
(Трансакције јавног дуга), са конта економске класификације 443 - Отплата камата по гаранцијама и са конта 
економске класификације 613 - Отплата главнице по гаранцијама. Циљеви програмске активности: Смањење 
учешћа гарантованог јавног дуга у БДП-у и избегавање настанка додатних трошкова по основу неблаговременог 
сервисирања обавеза по основу зајмова за које је дата гаранција Републике Србије.  
 

 
Циљ 1: Смањење учешћа гарантованог јавног дуга у БДП-у 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Смањење учешћа гарантованог јавног дуга у БДП-у У процентима 2019 3,2 2,1 1,8 1,6 
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Koментар: 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. 
 
Извор верификације: База података 
 
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, Moodys̕ и Fitch Ratings. 

 
Циљ 1: Плаћање трошкова Централном регистру, депоу и клиринга хартија од вредности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Трошкови накнаде и такси које наплаћује ЦРХОВ  и 
рејтинг агенције 
 
Koментар: Трошкови ЦРХОВ-а за планиране операције 
на домаћем финансијском тржишту, као и трошкови 
оцене кредитног рејтинга хартија од вредности 
Републике Србије емитованих на међународном 
финансијском тржишту. 
 
Извор верификације: База података 

У милионима 
динара 2017 150 300 300 300 

 
Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 2201 - Управљање јавним дугом 

 
Правни основ: Законом о јавном дугу  

 
Опис: Средства за редован рад Управе за јавни дуг. 

 
Циљ 1: Несметано обављање послова и функционисање Управе  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обављање послова из делокруга рада управе за јавни 
дуг 
 
Koментар: Највећи део буџета за Функцију 110 односи 
се на 622 - Набавка стране финансијске имовине, 
односно учешће капитала у међународним 

У 
милијардама 2019 1 1,2 1,2 1,2 
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финансијским институцијама 
 
Извор верификације: база података 
 
Глава 16.8 - УСТАНОВА ЗА РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
 
Опште образложење корисника: 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, основала је Влада Републике Србије, 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 Министарства 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.  
            
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0902 - 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: Успостављање и вођење јединствене базе података осигураних лица, основицама доприноса и уплаћеним 
доприносима, контрола података о обрачунатим и наплаћеним доприносима, усаглашавање са Пореском управом, 
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анализа унетих и обрађених података, обезбеђивање функционисања система Централног регистра и повезаност 
са осталим субјектима и друго. 

 
Циљ 1: доступност података грађанима  о обавезном социјалном осигурању  
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета 

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Доступност података грађанима  о обавезном 
социјалном осигурању Извор верификације: Извештај о 
извршењу буџета 
 
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета 

проценат 2021 100 -   

 
Глава 16.9 - УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 
 
Опште образложење корисника: 
     Законом о изменама и допунама закона о играма на срећу (''Службени гласник РС'', број 95/2018) основана је 
Управа за игре на срећу као орган управе у саставу Министарства надлежног за послове финансија, која је почела са 
радом 01. марта 2019. године. 
     Доношењем наведеног закона, Управа  је преузела надлежности Пореске управе у области игара на срећу које 
су се односиле на примену истог, а донетим изменама пренета је и надлежност за вршење канцеларијског, 
електронског и теренског надзора над приређивачима игара на срећу. 
    Такође, доношењем новог Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“,  број 18/2020) који је у примени од 
11.04.2020. године, којим је утврђен правни оквир за успостављање савременог система надзора и праћења 
промета створени су услови за смањење сиве економије и повећање буџетских прихода и уједно се отворила 
потреба за унапређењем капацитета Управе путем повећање броја систематизованих државних службеника у 
2021. години са 30 на 45.  
     Проширењем овлашћења и надлежности, као и квалитативном и квантитативном повећању обима посла у свим 
областима примене наведеног закона, систематизовани број државних службеника који су преузети из Пореске 
управе, Управа није у могућности да ефикасно и благовремено обавља послове из свог делокруга, па је утврђена 
потреба за израдом новог Правилника о уређењу и систематизацији радних места у Управи за игре на срећу. 
Сходно напред наведеном, донет је Правилник о уређењу и систематизацији радних места у Управи за игре на 
срећу којим је систематизовано 35 радних места за 45 извршилаца на који је Влада Републике Србије дала 
сагласност Закључком 05 Број: 110-4873/2021 од 27.05.2021. године. Повећање броја државних службеника у 
Управи за игре на срећу у 2021. години, између осталог, извршено је и у циљу спровођења Акционог плана за 
запошљавање службених лица која треба да обављају послове инспекцијског надзора.  
     На дан 31.08.2022. године у Управи за игре на срећу запослено је 27 државних службеника на неодређено, један 
на одређено, 5 (пет) по Уговору о привременим и повременим пословима и један по Уговору о допунском раду. Из 
напред наведеног види се да Управа не располаже довољним бројем запослених, па је планирано повећање броја 
државних службеника у 2023. години за 10 (45+10=55) због чињенице да је Управа у претходном периоду развила, 
а у наредном периоду има предвиђену динамику развоја софтвера који би се користио у свим неопходним 
сегментима надзора и контроле у области игара на срећу.  Додатни људски ресурси су битан фактор који ће 
омогућити побољшање рада Управе. 
     Управа је смештена у објекту на локацији СИВ 3, ул. Омладинских бригада број 1. Простор је неадекватан и 
недовољан и за тренутни број запослених. У наредној години очекује се пресељење Управе у нови пословни 
простор. Преласком Управе у нови пословни простор и повећањем броја запослених државних службеника, биће 
неопходно да се планирају додатна финансијска средства за сталне трошкове, као и за набавку неопходних добара 
и услуга. 
   Сагласно Закључку Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 
започет је поступак оглашавања јавног конкурса за попуњавање упражњених радних места, а нарочито радних 
места државних службеника који обављају послове инспекцијског надзора, што у духу интенција државне управе и 
спровођења Акционог плана за запошљавање службених лица која обављају послове инспекцијског надзора. 



181 
 

     С обзиром да је Управа за игре на срећу, надлежна за надзор свих приређивача игара на срећу и то на целој 
територији Републике Србије са проширеном надлежношћу и у области спречавања прања новца и финансирања 
тероризма, апсолутно је евидентно да је и систематизовани број државних службеника од 45 недовољан и да је 
неопходно кадровским планом усвојити планирано повећање броја државних службеника у 2023. години. 
    Наиме, потребно је имати у виду да се тренутно на територији Републике Србије приређивање посебних игара на 
срећу на аутоматима обавља на 2753 локације, а приређивање посебних игара на срећу - клађење обавља на 4090 
уплатно-исплатних места, што представља значајно повећање у односу на претходне године, када је нпр. 2019. 
године било 2079 уплатно-исплатних места. 
    Развој савремених технологија условио је и раст броја приређивача у области приређивања игара на срећу преко 
средстава електронске комуникације што додатно усложава проширује надлежност за обављање послова врло 
значајне и сложене функције канцеларијског и теренског надзора над приређивачима игара на срећу. 
    Када се наведеном додају и послови контроле нелегалних  приређивача чији број има тренд константног раста, 
неспорно је да је и предложени број од 55 државних службеника недовољан за надзор и контролу легалних и 
нелегалних приређивача. 
 
 
 
 
            
 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 
Програмска активност: 0016 - Обављање послова из области игара на срећу 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о играма на срећу  

 
Опис: Управа за игре на срећу утврђује право на приређивање игара на срећу, права и обавезе приређивача и врши 
контролу прихода остварених приређивањем као и надзор на приређивањем. 

 
Циљ 1: Јачање законског оквира и надзора у области игара на срећу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат покривености контрола 
 
Извор верификације: Сајт Управе за игре на срећу 

% 2021 20 % 30% 30% 30% 

 
Раздео 17 

 
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

 
Опште образложење корисника: 
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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 

 
СЕКТОР: 03 - Спољни послови 

 
ПРОГРАМ: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 
 
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. 
 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организација у којима РС има чланство. 
 
Koментар: Праћење споразума и уредно измиривање 
обавезних чланарина - контрибуција за финансирање 
међународних организација и њихових тела и програма 
у којима учествује. 
 
Извор верификације: Документи и одлуке међународних 
организација 

број 2016 80 88 88 90 

 
Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 
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Правни основ: Закон о спољним пословима 
 

 
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: 5001 - Реконструкција фасаде објекта МСП 
 
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 

 
Правни основ: Закон о културним добрима 

 
Опис: Објекат МСП изграђен је 1927.године и заштићени је споменик културе. Због изузетно лошег стања свих 
фасада, у периоду 2012-2014. године урађен је комплетан Пројекат санације и рестаурације уличних и атријумских 
фасада објекта МСП. У протеклом периоду су извршени приоритетни радови на две куполе са скулптурама. Због и 
даље присутне угрожености јавне безбедности услед отпадања делова облоге фасаде, фасадне пластике и 
декоративних ваза, као и због општег значаја заштите објекта споменичке вредности српске културе од даљег 
пропадања, неопходно је завршити комплетну санацију и реконструкцију свих фасада на објекту. На овај начин би, 
осим подизања нивоа јавне безбедности, био подигнут и ниво енергетске ефикасности. 

 
Циљ 1: Санација и рестаурација фасаде објекта МСП 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реконструкција фасаде 
 
Koментар: Рекострукција фасаде се обавља у фазама. 
 
Извор верификације: Извештај службе за имовинско-
правне послове 

% 2022 11 30 27 32 

 
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 

 
СЕКТОР: 03 - Спољни послови 

 
ПРОГРАМ: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 
 
Опис: МСП штити права и интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству преко ДКП 
у области политичких, економских, културних, просветних, научно-техничких, информационих и других односа. 
 

 
Циљ 1: Јачање билатералних односа и мултилатералне сарадње РС. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број сусрета званичника МСП РС са страним 
званичницима 
 
Koментар: Обзиром на политичку природу сарадње у 
међународним односима, активности које МСП 
спроводи у оквиру својих надлежности тешко је 
прецизно планирати. 
 
Извор верификације: Извештај о раду МСП 

број 2016 176 258 247 251 

 
Циљ 2: Повећање учешћа жена у обављању дипломатских послова 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат постављених амбасадора женског пола 
 
Koментар: Посматра се учешће амбасадора женског 
пола у обављању дипломатских послова и активности 
у односу на укупан број постављених амбасадора, на 
годишњем нивоу. 
 
Извор верификације: Званични документи Владе РС 

проценат 2017 18 31,43% 33,33% 37,33% 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка функционисању дипломатско-конзуларних представништава 
 
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 

 
Правни основ: Закон о спољним пословима 
 

 
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: 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 
 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Функционално опремљени објекти ДКП у односу на 
укупан број објеката у власништву РС. 
 
Koментар: За потребе ДКП-а (амбасаде, конзулати и 

проценат 2016 1% 5 5 5 
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резиденције), користи се 41 непокретност  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 
 
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 
 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечна старост возила. 
 
Koментар: У циљу безбедности и  функционалности 
возног парка ДКП РС, планира се фазно занављање 
аутомобила. 
 
Извор верификације: извештај ОИМОП-а 

година 2016 10,83 10,2756 9,7618 9,2737 

 
Програмска активност: 0005 - Закуп пословних објеката ДКП-а 
 
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 

 
Правни основ: Закон о спољним пословима 
 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пословних објеката у закупу. 
 
Koментар: За потребе функционисања ДКП у земљама у 
којима РС нема имовину за ове намене, врши се закуп 
пословних објеката, уз претходну сагласност Владе РС. 
 
Извор верификације: извештај ОИМОП-а 

број 2016 61 64 66 66 

 
Програмска активност: 0006 - Закуп резиденцијалних објеката ДКП-а 
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Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 

 
Правни основ: Закон о спољним пословима 
 

 
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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број резиденцијалних објеката у закупу. 
 
Koментар: За потребе функционисања ДКП у земљама у 
којим РС нема имовину за ове намене, врши се закуп 
резиденција, уз претходну сагласност Владе РС.  
 
Извор верификације: извештај ОИМОП-а 

број 2016 56 65 67 67 

 
Пројекат: 5004 - Прибављање објеката у својину Републике Србије за потребе ДКП-а 
 
Програм коме припада: 0302 - Дипломатско-конзуларни послови у иностранству 

 
Правни основ: Закључци Владе 
 

 
Опис: Имајући у виду цене закупа на локалним тржиштима и екомску (не) исплативост рентирања адекватних 
некретнина, као и важност дипломатских центара у Софији и Москви и чињеницу да се ради о објектима који су по 
Споразуму о сукцесији предмет расподеле са сукцесорима бише СФРЈ. Република Србија би исплатила сукцесоре 
сразмерно њиховом уделу (укупно 60,5% процењене тржишне вредности објеката) и постала једини власник 
поменутих објеката..  

 
Циљ 1: Прибављање објеката у својину РС ради несметаног функционисања ДКП РС 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Објекти у власништву РС 
 
Koментар: Од 108 објеката које користи ДК мрежа РС 
(амбасаде, конзулати, резиденције) у власништву РС је 
42 објекта.  
Индикатором се прати процентуално повећање 
непокретности у власништву РС, у односу на број 
објеката које користи ДКП мрежа РС у иностранству. 
 
Извор верификације: Власнички лист 

% 2022 39 1 1 1 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 19 - Вере и дијаспора 

 
ПРОГРАМ: 1902 - Сарадња с дијаспором и Србима у региону 
 
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 културног идентитета  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број држава у којима се налазе организације Срба  
 
Извор верификације: Евиденција организација у 
дијаспори и организација Срба у региону 

Број 2015 25 26 - - 

2. Број организација Срба у дијаспори и региону  
 
Извор верификације: Евиденција организација у 
дијаспори и организација Срба у региону 

Број 2015 109 136 - - 

 
Циљ 2: Унапређење услова за учешће држављана  Србије у бирачком процесу  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број бирачких места у иностранству 
 
Извор верификације: Републичка изборна комисија 

Број 2016 38 - - - 

2. Број регистрованих гласача у иностранству  
 
Извор верификације: Републичка изборна комисија 

Број 2016 6084 - - - 

 
Програмска активност: 0001 - Заштита права и интереса припадника 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 

 
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 пословна 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 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број претплата на е билтен Управе 
 
Koментар: Дошло је до кориговања базне вредности у 
односу на претходни циклус ПОФ-а. 
 
Извор верификације: Маил чимп апликација  

Број 2020 3000 3600 3700 3800 

2. Укупан број контаката остварених путем друштвених 
мрежа 
 
Извор верификације: Налози Управе на друштвеним 
мрежама 

Број 2015 9881 13000 13400 13800 

 
Циљ 2: Допринос повезивању и професионалном умрежавању припадника дијаспоре, Срба у региону и матичне државе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних и организованих пројеката 
умрежавања 
 
Извор верификације: Одлука о суфинансирању 
пројеката, извештаји о раду  

Број 2020 24 40 45 50 

 
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 

 
Опис: Организовано праћење и партнерска сарадња у области неговања српског језика, културе, науке и спорта и 
промоција активности дијаспоре и Срба из региона у матици. Суфинансирањем 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.  

 
Циљ 1: Унапређени услови за учење српског језика у иностранству  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Број 2015 2525 2800 3000 3200 

2. Број учесника у подржаним летњим школама, 
камповима и едукативним радионицама 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројекта  

Број 2016 - 150 150 150 

 
Циљ 2: Подршка промоцији српске културе у дијаспори и региону и промоција стваралаштва дијаспоре и Срба у региону и матици 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних и организованих манифестација 
 
Koментар: Базна вредност утврђена је на основу броја 
пројектно подржаних манифестација на конкурсу за 
суфинансирање у 2018. години. 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији пројекта 

Број 2018 164 230 240 250 
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и Годишњи извештај о раду Управе  
 

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 Тима за подршку преговорима и Координације за вођење преговора о приступању РС ЕУ  и 
давање  обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе; 
аналитичку  подршку раду Тима за подршку преговорима и Координације за вођење преговора о приступању РС 
ЕУ; 
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; 
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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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ 
 
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. 

 
Циљ 1: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Кластери 1 - Основе, 2 - Унутрашње тржиште, 3 - 
Конкурентност и инклузивни раст и 6 - Спољни односи, 
као и поглавља 33 - Финансијске и буџетске одредбе, који 
су технички спремни за отварање   
 
Koментар: Имајући у виду број отворених кластера, као 
и израђених и планираних преговарачких позиција 
претходних година. 
 
Извор верификације: Закључак Владе 

Број 2021 2 1 2 0 

2. Припрема и усвајање кварталних извештаја о 
спровођењу Националног програма за усвајање правних 
тековина ЕУ   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Записници са седница Владе 

да/не 2021 не да да да 

3. Рад заједничких радних тела за спровођење ССП  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Број одржаних састанака 
заједничких радних тела за спровођење ССП 

Број 2021 1 10 10 10 

 
Програмска активност: 0001 - Координација процеса европских интеграција 
 
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ 

 
Правни основ: Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању РС ЕУ и Тима за подршку 
преговорима, Одлука о оснивању Координационог тела за процес приступања Срб ЕУ, Основа за вођење преговора 
о закључењу Уговора о приступању Срб ЕУ, Анализа активности у процесу преговора о приступању РС ЕУ, Споразум 
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о стабилизацији и придруживању између Евр. заједница и држава чланица, са једне и РС, са друге стране, 
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ, Нова методологија проширења. 

 
Опис: Давање мишљења на Изјаве о усклађености и Табеле усклађености са прописима ЕУ у  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 
кластерима поглавља 1, 2, 3, 6 и поглавља 33; 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: Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА),Закон о државним 
службеницима,Закон о Националној академији,Уредба о стручном усавршавању путем стажирања,Уредба о 
акредитацији,начину ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у 
јавној управи,Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног усавршавања,Стратегија 
комуникације Владе РС о процесу приступања РС ЕУ,Стратешки оквир комуницирања o ИПА,Закон о 
равноправности. 
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Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење редовних дневних активности с циљем информисања 
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. У 
периоду 2022-2024. Министарство ће наставити са послом редовног информисања јавности о преговорима, те 
развојној помоћи ЕУ Србији. Министарство ће организовати истраживање јавног мњења (два пута годишње), 
анализирати медијске објаве о овим темама, сарађивати са партнерима, реализовати информативне кампање и 
јавне догађаје и наставити са публиковањем брошура и промотивног материјала. Такође, ова програмска активност 
обухвата спровођење редовних послова с циљем јачања националних капацитета за процес преговарања о 
приступању Србије ЕУ, пре свега јачање административних капацитета за испуњавање референтних вредности за 
отварање кластера који нису отворени, спровођење реформи из преговарачког процеса отворених кластера и 
усклађивање са прописима и секторским политикама ЕУ, у складу са новом методологијом проширења ЕУ. 

 
Циљ 1: Подизање нивоа информисаности грађана о процесу приступања Србије ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат испитаника који подржавају реформе које се 
спроводе на путу ка ЕУ по полу - жене  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са резултатима 
истраживања децембар 2021.год 

Проценат 2021 81 70 70 70 

2. Проценат испитаника који подржавају реформе које се 
спроводе на путу ка ЕУ по полу - мушкарци 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са резултатима 
истраживања децембар 2021.год 

Проценат 2021 78 70 70 70 

3. Проценат испитаника који подржавају чланство Србије 
у ЕУ по полу - жене  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са резултатима 
истраживања децембар 2021.год 

Проценат 2021 57 52 52 52 

4. Проценат испитаника који подржавају чланство Србије 
у ЕУ по полу - мушкарци 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са резултатима 
истраживања децембар 2021. године 

Проценат 2021 51 52 52 52 

 
Циљ 2: Унапређење капацитета за приступање, посебно за преговоре са Европском унијом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број државних службеника обучених за процес 
преговора РС са ЕУ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спроведеним 
обукама, листе  

Број 2021 380 450 500 550 

2. Број државних службеница  обучених  за процес 
преговора РС са ЕУ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спроведеним 
обукама, листе  

Број 2021 990 1100 1150 1200 

3. Број реализованих стажирања у ЕУ по полу – жене   
 

Број 2021 0 1 2 3 
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Koментар: Услед пандемије вируса Ковид-19, у 2021. 
години није реализован ниједан програм стажирања. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спроведеним 
обукама, листе 
4. Број реализованих стажирања у ЕУ по полу - мушкарци 
 
Koментар: Услед пандемије вируса Ковид-19, у 2021. 
години није реализован ниједан програм стажирања. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спроведеним 
обукама, листе 

Број 2021 0 1 1 2 

5. Број учесника обуке о ЕУ који нису државни 
службеници по полу 
 
Koментар: 111 мушкараца и 438 жена 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спроведеним 
обукама, листе  

Број 2021 549 500 550 570 

 
Програмска активност: 0008 - Координација за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ и 
Тим за подршку преговорима 
 
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ 

 
Правни основ: Одлука о формирању Координације за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској 
унији и Тима за подршку преговорима. 

 
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 кластерима поглавља и у свим фазама преговора о приступању 
Републике Србије Европској унији. 

 
Циљ 1: Вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених преговарачких позиција за вођење 
преговора о приступању Републике Србије Европској 
унији  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Европска комисија, Одржане 
међувладине конференције  

Број 2021 5 1 2 0 

 
Циљ 2: Израђене преговарачке позиције које укључују родну димензију 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Кластери који обухватају поглавље 2 (кластер2-
Унутрашње тржиште) и поглавље 19 (кластер 3-
Конкурентност и инклузивни раст), технички спремни за 
отварање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Одржане међувладине 
конференције за отварање кластера у којима се налазе 
поглавља 2 и 19 

Број 2021 0 1 1 0 

 
Програмска активност: 0009 - Координација усклађивања са циљевима ЕУ унутар зелене агенде, 
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дигиталне трансформације и одрживости и УН Агенде 2030 
 
Програм коме припада: 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ 

 
Правни основ: Споразум о стабилизацији и придруживању, Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ, 
Декларација из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан, Оквир развојног партнерства између Владе Републике 
Србије и Тима Уједињених нација у Србији, Оквир за сарадњу Уједињених нација и Републике Србије у области 
одрживог развоја. 

 
Опис: Ефикасна координација органа државне управе у процесу приступних преговора са ЕУ у вези са припремом 
стратешких, планских, законских докумената и посебних програма РС за постизање зелене и дигиталне 
трансформације; координација активности усклађивања прописа са правним тековинама ЕУ у областима 
Преговарачких поглавља 11,12,13,14,15,21 и 27; успостављање система за управљање програмима који се 
финансирају из средстава структурних фондова и кохезионог фонда ЕУ; координација сарадње органа државне 
управе са Европском комисијом и другим стручним телима ЕУ у остваривању циљева одрживог развоја и Агенде 
2030. 

 
ПРОГРАМ: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и 
развојне помоћи 
 
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 инвестиције, 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: Ефикасно и ефективно коришћење инструмената за претприступну помоћ ЕУ и међународне развојне помоћи у складу са 
националним приоритетима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Износ укупне међународне развојне помоћи РС 
обезбеђене финансијским споразумима чији је потписник 
Министар за ЕИ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Владе 

Милион евра 2021 319,25 350 370 400 

 
Програмска активност: 0001 - Планирање, програмирање, праћење и извештавање о ЕУ средствима и 
међународној помоћи 
 
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и 
развојне помоћи 

 
Правни основ: Оквирни споразум између Владе РС и КЕЗ о правилима за сарадњу која се односе на финансијску 
помоћ ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи ИПА, Оквирни 
споразум између РС и ЕК о правилима за спровођење финансијске помоћи ЕУ РС у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ ИПА 2, Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи ЕУ у оквиру 
Инструмента претприступне помоћи и др. 

 
Опис: Програмска активност обухвата: учествовање у изради донаторских стратегија помоћи Србији; израду 
планских, 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 
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помоћи; успостављање система и спровођење процедура за праћење спровођења ИПА средстава по систему за 
децентрализовано/индиректно управљање; праћење спровођења националног планског документа за усмеравање 
средстава међународне помоћи; праћење спровођења програма/пројеката финансираних средствима развојне 
помоћи; развој и унапређење информационог система у вези са управљањем и спровођењем програма који се 
финансирају из ИПА средстава. 

 
Циљ 1: Ефикасно и ефективно планирање, програмирање, праћење, вредновање и извештавање о средствима ЕУ и међународној развојној 
помоћи у складу са захтевима секторског приступа 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Вредност потписаних Финансијских споразума за ИПА 
Националне акционе програме (НАП)   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Финансијски споразуми 

Милион евра 2021 86,06 110 140 170 

2. Степен извршења годишњег Индикативног распореда 
извештавања и састанака одбора и пододборa за 
праћење ИПА и ИПА II 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји о спровођењу 
ИПА и ИПА II за претходну годину 

Проценат 2021 89 100 100 100 

 
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 ВРС и КЕЗ о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ 
ЕЗ РС у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА),Оквирни 
споразум између РС и ЕК о правилима за спровођење финансијске помоћи ЕУ РС у оквиру инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА II),Уредба о децентрализованом управљању средствима развојне помоћи ЕУ у оквиру 
Инструмента претприступне помоћи (ИПА), Оквирни споразум за ИПА III још није потписан, очекује се 2021.год. 

 
Опис: Стварање правног и стратешког оквира за реализацију и управљање помоћи ЕУ из инструмента 
претприступне помоћи (ИПА, ИПА II и ИПА III) 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 стратегија ЕУ за јадранско-јонски и регион Подунавља.  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.. 
Период на који се односи Програмска структура и Оквир испуњења показатеља односи се на „преклапање“ два 
програмска периода ЕУ – ИПА II и ИПА III. Вредности показатеља која су дата у табели су процена спровођења 
програма прекограничне и транснационалне сарадње из 2014-2020 и 2021-2027 финансијске перспективе ЕУ. 
 

 
Програмска активност: 0005 - Спровођење пројеката ИПА компоненте чији је корисник МЕИ 
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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). 
 
 
 
 

 
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. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма  

Број 2021 12 7 8 7 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 42 14 36 36 



197 
 

 
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). 
 
 

 
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. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 23 15 14 14 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 34 24 19 15 

 
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). 

 
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. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за 
претприступну помоћ 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 7 8 7 9 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: На основу информационих система 
програма. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 48 30 30 50 

 
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 ВР Србије и КЕЗ о правилима за сарадњу која се односе на финансијску 
помоћ ЕЗ Р Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима Инструмента претприступне помоћи (ИПА), 
Оквирни споразум између РС и ЕК о правилима за спровођење финансијске помоћи ЕУ Р Србији у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), 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 2014-2020. Такође пројекат треба да пружи 
подршку Националном телу програма и Заједничком надзорном одбору у програмирању, спровођењу и праћењу 
програма. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 16 20 18 14 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 

Broj 2021 20 15 20 20 
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Извор верификације:  Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 
 
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). 

 
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. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 8 5 7 7 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 45  40 60 60 

 
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. Пројекат такође пружа подршку у изради територијалне анализе и територијалне стратегије за наредну 
финансијску перспективу ЕУ 2021-2027. 

 
Циљ 1: Ефикасно коришћење и апсорпција средстава намењених унапређењу територијалне сарадње у оквиру инструмената за 
претприступну помоћ 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 9 7 8 7 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 38 11 40 40 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 16 24 8 22 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Број 2021 30 41 31 36 

 
Пројекат: 4012 - ИПА програм прекограничне сарадње Србија - Македонија - техничка помоћ 2016-
2020 
 



201 
 

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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих догађаја 
 
Koментар: Догађаји се односе на: састанке заједничких 
тела на којима се доносе одлуке неопходне за подршку 
спровођењу програма, инфодани и радионице за обуку и 
обавештавање потенцијалних учесника и друге 
промотивне активности. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Broj 2021 17 15 12 14 

2. Број пројеката који су се реализовали у току године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај програма и 
извештаји о напретку програма 

Broj 2021 7 12 10 5 

 
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 подршку у процесу спровођења заједничких приоритета. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених пројектних идеја са партнерима из 
Републике Србије везаних за спровођење ЕУ 
макрорегионалне стратегије за Јадранско-Јонски регион 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спровођењу 
мак стратегије 

Број 2021 1 2 2 2 
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2. Организовани догађаји и учешће у састанцима 
управљачке структуре EUSAIR 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спровођењу 
мак стратегије 

Број 2021 15 12 12 12 

 
Пројекат: 4015 - ИПА 2020 II део - Подршка ЕУ интеграцијама - Неалоцирана средства 
 
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, Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020 године, анекс бр. 07 Уговора бр. 48-00-145-
2014-28 
 

 
Опис: Неалоцирана средства - Продужење Уговора о услугама за припрему инвестиционих пројеката (бр. 48-00-
145/2014-28), анекс уговора. 

 
Циљ 1: Ојачани технички и административни капацитети српске администрације у процесу европских интеграција и ефикасно управљање и 
апсорпција претприступних фондова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених пројеката у складу са 
Методологијом за избор приоритета и инфраструктурних 
пројеката и са Законом о планирању и изградњи   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји МЕИ 

Број 2021 4 0   

 
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), 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. 
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Циљ 1: Ојачани технички и административни капацитети српске администрације у процесу европских интеграција и ефикасно управљање и 
апсорпција претприступних фондова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји МЕИ 

Број 2021 6 1 0 0 

 
Пројекат: 7061 - ИПА 2014 - Помоћ приступању 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, Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020 године, анекс бр. 01 Уговора бр. 48-00-145-
2014-28. 
 

 
Опис: Неалоцирана средства - Продужење Уговора о услугама за припрему инвестиционих пројеката (бр. 48-00-
145/2014-28). 

 
Циљ 1: Ојачани технички и административни капацитети српске администрације у процесу европских интеграција и ефикасно управљање и 
апсорпција претприступних фондова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених пројеката у складу са 
Методологијом за избор приоритета и инфраструктурних 
пројеката и са Законом о планирању и изградњи   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји МЕИ 

Број 2021 4 1 0 0 

 
Пројекат: 7075 - ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 
(неалоцирана средства) 
 
Програм коме припада: 0602 - Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и 
развојне помоћи 

 
Правни основ: Оквирни споразум између РС и ЕК о правилима за спровођење финансијске помоћи ЕУ Р. Србији у 
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредба о спровођењу ИПА II, Уредба о управљању 
програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020 
год,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 год. 

 
Опис: Обим евалуације биће примена интервенција у оквиру Националног програма за Србију у оквиру ИПА ТАИБ-а 
за 2013 годину и примена интервенција у оквиру ИПА годишњих националних акционих програма за Србију за 
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2014, 2015,2016 и 2017, 2018 годину. 

 
Циљ 1: Максимизовати ефикасност претприступне помоћи у Србији обезбеђивањем ефикасности и делотворности помоћу евалуационе 
процене 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број препорука које произилазе из спроведене 
евалуације ИПА годишњих националних акционих 
програма за Србију за 2014, 2015 и 2016 годину 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји о примени 
ИПА II помоћи и Извештаји о управљању екстерном 
подршком ЕУ 

Број 2021 0 10 0 0 

2. Број препорука које произилазе из спроведене 
евалуације ИПА годишњих националних акционих 
програма за Србију за 2017 и 2018 годину 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји о примени 
ИПА II помоћи и Извештаји о управљању екстерном 
подршком ЕУ 

Број 2021 0 10 0 0 

3. Број препорука које произилазе из спроведених 
евалуација Националног програма за Србију у оквиру 
ИПА ТАИБ-а за 2013 годину 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о спровођењу 
ИПА ТАИБ-а под децентрализованим управљањем 
Годишњи извештаји о примени ИПА II помоћи и 
Извештаји о управљању екстерном подршком ЕУ 

Број 2021 0 10 0 0 

 
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, 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, 
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обавештајно-оперативна, војно-дипломатска, општа-безбедносна, контраобавештајна, општа-логистичка, 
снабдевање, одржавање, транспорт, здравствена, инфраструктурна, правна, финансијска, односи са јавношћу и 
слично. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 17 - Одбрана 

 
ПРОГРАМ: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 
 
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 организациони делови Министарства одбране, који спровођењем активности и задатака омогућавају 
реализацију циљева програма. Основни извори финансирања програма „Операције и фунционисање МО и ВС” су: 
општи приходи и примања буџета Републике Србије, сопствени приходи од специфичних делатности, добровољни 
трансфери од физичких и правних лица, примања од продаје нефинансијске имовине и нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година. 

 
Циљ 1: Министарство одбране извршава послове у складу са законом и другим прописима и доприноси заштити одбрамбених интереса 
Републике Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализација Плана попуне кадром Министарства 
одбране и Војске Србије. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Министарског упутства. 

Број 2021 94,97 85 90 95 

2. Успостављен нови стратегијско-доктринарни и плански 
оквир система одбране. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Министарског упутства. 

Број 2021 3 4 5 6 

 
Циљ 2: Војска Србије  извршава мисије и задатке и доприноси заштити одбрамбених интереса Републике Србије.  
    

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализација Годишњeг плана реализације учешћа 
Војске Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван граница Републике 
Србије за које је Република Србија добила позив за 
упућивање. 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњeг 
плана реализације учешћа Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама.  

     

% 2021 90 95 95 95 

 
Циљ 3: Опремањем наоружањем и опремом и унапређењем инфраструктуре створени су услови за извршавање утврђених послова 
Министарства одбране и мисија и задатака и Војске Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације захтева за набавку из Плана 
набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство 

% 2021 92,34 95 95 95 
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одбране и Војску Србије  
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Плана 
набавки. 
2. Степен реализације изградње и инвестиционог 
одржавања објеката инфраструктуре. 
 
Извор верификације: Грађевинске привремене ситуације 
за изведене радове и издавање одобрења за употребу

      

број 2021 100 95 95 95 

 
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 Србије, Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом 
осигурању и други прописи из области одбране. 

 
Опис: Спровођење докумената планирања одбране, ефикасна и економична реализација прописаних послова и 
задатака Министарства одбране и Војске Србије ради стварања услова за очување и заштиту одбрамбених 
интереса. Унапређење оперативних и функционалних способности Војске Србије за извршавање задатака у оквиру 
додељених мисија у складу са расположивим ресурсима и проценама могућих изазова, ризика и претњи 
безбедности Републике Србије. Повећање броја обучених јединица које се попуњавају резервним саставом и број 
оспособљеног командног кадра из резервног састава Војске Србије.  
      
    
 

 
Циљ 1: Унапређена је улога жена у Министарству одбране и Војсци Србије 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Заступљеност жена у Министарству одбране и Војсци 
Србије. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Кадровски информациони систем.  

% 2021 24,07 24,37 24,7 25,1 

2. Учешће жена на руководећим/командним позицијама 
у Министарству одбране и Војсци Србије. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Кадровски информациони систем.  

% 2021 9,76 9,96 10,2 10,4 

 
Циљ 2: Политика одбране ствара услове за заштиту и остварење одбрамбених интереса Републике Србије. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализоване активности међународне војне сарадње. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Министарског упутства.   

   

% 2021 56,3 85 90 90 

2. Унапређени институционални капацитети МО и ВС за 
допринос Републике Србије заједничкој спољној, 
безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ и повећана 
способност подршке пројектима од значаја за ресор 
одбране. 
 

% 2021 88 90 90 90 
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Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Министарског упутства   

   
 
Програмска активност: 0002 - Мултинационалне операције 
 
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 Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним 
операцијама, 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. 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ангажованих припадника МО и ВС у мировним 
операцијама. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији годишњег 
плана реализације учешћа Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама ван граница 
Републикe Србије. 

Број 2021 558 640 650 660 

2. Учешће припадника МО и ВС женског пола у мировним 
операцијама. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације:  Извештај о реализацији годишњег 
плана реализације учешћа Војске Србије и других снага 
одбране у мултинационалним операцијама ван граница 
Републикe Србије. 

% 2021 14,2 15 16 16 

 
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 и други прописи 
из области одбране. 

 
Опис: Обрадом података, описом текућих активности, искуствено у односу на раније године и сличним методама 
обезбеђује 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 
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Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије,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, обука 
на основу ПзО, усаглашене процедуре за командовање снагама, реаговање по захтевима Штабова за ванредне 
ситуације, као и извештавање и обавештавање о реализацији.  

 
Циљ 1: Унапређење способности за ангажовање на задацима отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких 
несрећа 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припадника Војске Србије женског пола обучених 
за отклањање последица елементарних непогода и 
техничко-технолошких несрећа. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о расположивости и 
стање утврђено контролама .  

   

Број 2021 40 20 20 20 

2. Број припадника Војске Србије мушког пола обучених 
за отклањање последица елементарних непогода и 
техничко-технолошких несрећа. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о расположивости и 
стање утврђено контролама. 

Број 2021 660 100 100 100 

 
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,и други прописи из области одбране.  

 
Опис: Спроводе се активности инвестиционог одржавања коришћених станова на територији Републике Србије. 
 

 
Циљ 1: Завршено је инвестиционо одржавање стамбеног простора у складу са плановима. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стамбених јединица на којима је завршено 
инвестиционо одржавање. 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји 
стамбеног простора. 

Број 2021 4 5 5 5 

 
Програмска активност: 0006 - Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и одржавање 
средстава 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 
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Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама. 
 

 
Опис: Реализација поступака набавки нових средстава наоружања и војне опреме, развој и успостављање 
капацитета у области производње наоружања и војне опреме и 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 НВО кроз процес развоја и набавке новог НВО, 
као и ремонта и модернизације постојећег НВО. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Композитно (квантитативно и квалитативно) 
унапређење стања чиниоца способности НВО у 
процентима. 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Плана 
набавки, Годишњи извештај о достигнутом 
коефицијенту композитне вредности и стања НВО. 

% 2021 1 1,3 1,4 1,5 

 
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 Влади, Закон о одбрани и други прописи из области одбране. 
 

 
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.    

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број акредитованих студијских програма. 
 
Извор верификације: Уверење комисије о акредитацији 
студијских програма Републике Србије. 

Број 2021 42 42 42 42 

2. Просечна евалуациона оцена наставника од стране 
кадета. 
 
Извор верификације: Јединствени информациони 
систем Универзитета одбране. 

Број 2021 4,76 4,8 4,8 4,8 

 
Циљ 2: Повећан је број уписаних припадника страних оружаних снага као и самофинансирајућих студената. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 

% 2021 5 5 5 5 
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2. Проценат годишњег повећања уписа 
самофинансирајућих студената  у односу на претходну 
годину. 
 
Извор верификације: Извештај високошколске јединице 
о упису самофинансирајућих студената. 

% 2021 10 10 10 10 

 
Циљ 3: Родна перспектива је интегрисана у систем војног образовања и војне научноистраживачке делатности. 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена на руководећим положајима у војном 
образовању и војној научноистраживачкој делатности. 
 
Извор верификације: Решења о постављењима лица у 
Универзитету одбране. 

Број 2021 16 16 16 16 

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. 
 
Извор верификације: Одлука о акредитацији студијских 
програма и усвајање наставних садржаја на каријерним 
усавршавањима. 

Број 2021 0 6 6 6 

 
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 Влади, Закон о одбрани и  Закон о Влади  

 
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 Буџетског фонда, који заједнички предлажу Министарство одбране, Министарство 
унутрашњих послова и БИА. 

 
Циљ 1: Непрекидно функционисање Система специјалних веза за потребе непосредних корисника (МО, МУП и БИА). 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Расположивост ТкИ сервиса у Систему специјалних 
веза.   
 
Извор верификације: Извештај о стању ТкИ система. 

% 2021 95 95 95 95 

 
Програмска активност: 0009 - Војно здравство 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци, Закон о буџетском систему, Закон о здравственом осигурању, 
Закон о здравственој заштити,  

 
Опис: Лечење војних и цивилних осигураника, реализација здравствене, фармацеутске, превентивне и 
ветеринарске делатности у МО и ВС 

 
Циљ 1: Унапређен ниво здравствене заштите војних и цивилних осигураника.      

 
Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1.  Број прегледаних и стационарно лечених цивилних 
осигураника. 
 
Извор верификације: Извештај о раду 
војноздравствених установа.   

   

Број 2021 294785 230.000 240.000 245.000 

2. Број обављених превентивних прегледа (мамографије) 
у војноздравственим установама запослених припадница 
Војске Србије и Министарства одбране по 
територијалном принципу. 
 
Извор верификације: Извештај о раду 
војноздравствених установа.   

   

Број 2021 0 250 300 350 

3. Број прегледаних и стационарно лечених војних 
осигураника. 
 
Извор верификације: Извештај о раду 
војноздравствених установа.   

   

Број 2021 298111 320.000 330.000 335.000 

 
Циљ 2: Унапређен ниво ветеринарске заштите у Војсци Србије и Министарству одбране      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат неисправне хране животињског порекла код 
крајњег корисника. 
 
Извор верификације: Годишња анализа ветеринарске 
подршке.      

% 2021 0,4 0,5 0,5 0,5 

2. Проценат оболелих животиња од болести чије је 
сузбијање прописано законом. 
 
Извор верификације: Годишња анализа ветеринарске 
подршке. 

% 2021 0,6 0,6 0,6 0,6 

3. Проценат оболелих формацијских животиња. 
 
Извор верификације: Годишња анализа ветеринарске 
подршке.      

% 2021 7,5 8 8 8 

 
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,  
 

 
Опис: Пројекат обухвата набавку убојних средстава, интендантских покретних ствари, погонских материјалних 
средстава, санитетских покретних ствари и резервних делова за потребе ратних материјалних резерви, а у складу 
са захтевима-потребама, односно тренутним нивоом попуне, приоритетима и висином одобрених средстава за 
наведену намену. 
 

 
Циљ 1: Обезбеђен је пројектовани ниво ратних материјалних резерви 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализација процеса набавке ПС за попуну ратних 
материјалних резерви 

% 2021 96 95 95 95 
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Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештаји Управе за логистику (Ј-
4) ГШ ВС о попуни ратних материјалних резерви. 

   
 
Пројекат: 4008 - Модернизација и ремонт средстава НВО 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ:  Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о буџетском систему, 
 

 
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 НВО кроз процес ремонта и модернизацију 
постојећег НВО       

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Композитно (квантитативно и квалитативно) 
унапређење стања чиниоца способности НВО у 
процентима. 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Плана 
набавки, годишњи извештај о композитној вредности 
НВО, извештај о технолошкој реализацији Плана НИД.

      

% 2021 17 19 25 30 

 
Пројекат: 5007 - Возила и опрема 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о јавним набавкама  
 

 
Опис:  Опремањем Војске Србије неборбеним возилима у складу са предложеном динамиком (где је предложена 
количина возила за набавку знатно мања у односу на следујуће стање и усвојена програмска документа), 
обезбедила би се попуна Војске Србије поузданим возилима чији би трошкови коришћења били знатно мањи од 
садашњих (аутомобили путнички, део аутобуса, део теретних и неборбених возила специјалне намене), као и 
возилима са којима не постоји могућност попуне из пописног фонда (различите категорије аутомобила теренских 
повишене проходности). Истовремено би се Војска Србије растеретила делом возила чија поправка и одржавање 
није рентабилна и који су оглашени застарелим за потребе Министарства одбране и Војске Србије. Паралелно са 
набавком нових возила, вршило би се и расходовање и отуђивање дела старих и неперспективних возила, чијом би 
се продајом остварили одређени приходи. Процена је да би приходи од продаје обезбедили повратак у буџет 10-
15% средстава уложених у набавку нових возила. 

 
Циљ 1: Извршено је опремање Војске Србије са неборбеним возилима, односно занављање возног парка набавком нових возила на тржишту 
и из сопственог развоја.      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1.  Број расходованих - отуђених застарелих војних 
возила. 
 
Извор верификације: Периодични извештај о 
расходовању - отуђењу.   

   

број 2021 279 130   

2. Број нових моторних возила са којима је опремљена 
Војске Србије. 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим 
набавкама.    

  

број 2021 268 256   

 
Циљ 2: Опремањем Војске Србије са новим неборбеним возилима и њиховим учешћем у саобраћају, повећан је ниво безбедности војних 
учесника у саобраћају.      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број саобраћајних незгода у одговорности возача 
војног возила 
 
Извор верификације: Анализа безбедности учесника у 
саобраћају.    

  

број 2021 22 19   

 
Циљ 3: Опремањем Војске Србије са оклопним аутомобилима високе мобилности HММWV или њиховим еквивалентом  и њихово 
допремање и наоружавање и ремонт, усавршавање и додатно оклопљавање, наоружавање и опремање других возила повећан је ниво 
оперативне расположивости снага за хитно реаговање Војске Србије.      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Расположивост снага за хитно реаговање Војске Србије. 
 
Извор верификације: Стање попуне јединица Војске 
Србије са оклопним борбеним аутомобила теренским 
високе мобилности, Извештаји о стању у Војсци Србије. 

      

број 2021 0 190   

 
Пројекат: 5008 - Опремање НВО по трипартитном споразуму 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о јавним набавкама, Закон о Влади,  
 

 
Опис: Нови капитални пројекат, "Набавка и модернизација НВО од предузећа ОИС и ЈП Југоимпорт-СДПР по 
тројном споразуму", има за циљ подизање нивоа оперативних способности Војске Србије и задовољења потреба за 
опремањем средствима наоружања и војне опреме, кроз спровођење поступака набавки добара и услуга. 

 
Циљ 1: Подизање нивоа оперативних способности ВС кроз набавку сложених система НВО од ОИС, ремонт и модернизацију наоружања и 
војне опреме у Републици Србији, уз набавку компонената из Републике Србије и иностранства. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Модернизовани и ремонтовани системи НВО по 
Споразуму 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Споразума. 

% 2021 0 90 100  

2. Набављени нови системи НВО по Споразуму 
 

% 2021 0 90 100  
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Извор верификације: Извештај о спровођењу Споразума. 
 
Пројекат: 5009 - Транспортна и војнополицијска средства Војске Србије 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама, 

 
Опис: Капитални пројекат је наставак активности на реализацији Модела опремања ВС неборбеним возилима. 

 
Циљ 1: Опремање Војске Србије транспортним средствима (тегљачи са полуприколицама, теретна носивости од 8 до 12т, аутобуси, 
специјална возила АЦВ, средства интегралног транспорта и противпожарна возила),  повећање  поузданост и смањење просечне старости 
возила за скупни превоз лица 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извршено је опремање Војске Србије са новим 
транспортним средствима веће носивости. 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим 
набавкама и Годишња анализа по функцији Саобраћај и 
транспорт. 

број 2022 25 44 66  

2. Извршено је расходовање - отуђење возила за скупни 
превоз (аутобуса) старијих од 20 година. 
 
Извор верификације: Годишња анализа по функцији 
Саобраћај и транспорт. 

Број 2022 0 2 4  

 
Циљ 2: Опремањем Војне полиције са новим специјалним војнополицијским и теренским возилима повећана је попуна јединица 
адекватним средствима за реализацију војнополицијских задатака. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извршено је опремање Војске Србије са новим 
специјалним војнополицијским возилима. 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим 
набавкама и Годишња анализа по функцији Саобраћај и 
транспорт. 

број 2022 4 14 14  

2. Повећана је попуна теренским војнополицијским 
возилима. 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим 
набавкама и Годишња анализа по функцији Саобраћај и 
транспорт. 

број 2022 67 78 87  

 
Пројекат: 5010 - Опремање ВМА медицинском опремом 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама. 

 
Опис: На основу указане потребе и планског предвиђања структуре лечења пацијената на Војномедицинској 
академији, у наредном планском периоду потребно је набавити неопходну медицинску опрему (сајбер нож, 
линеарни акцелератор са киловатним имиџингом, опрема за израду стерилних раствора и опрема за централну 
стерилизацију) ради адекватног лечења најтежих пацијената, како класичним хируршким, тако и 
најсофистициранијим зрачним методама и медикаментозним методама лечења. Набавком наведене опреме 
оствариле би се значајне уштеде, при чему би се створили услови за спровођење савремених начина лечења у 
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свим сегментима осигураника територије Републике Србије и региона. 

 
Циљ 1:  Обезбеђење услова за примену нових процедура у лечењу пацијената, уз рационално коришћење ресурса, скраћење периода 
лечења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број нових процедура и интервенција које се спроводе 
са новом опремом. 
 
Извор верификације: Периодични извештај о 
резултатима рада ВМА. 

број 2021 0 30 50  

 
Циљ 2: Достизање и одржавање стандарда у области здравствене заштите, пружање квалитетних услуга и лечење савременим методама и 
процедурама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Достигнути ИСО стандарди према методологији ИМС. 
 
Извор верификације: Сертификат о стандарду 

стандард 2021 

ИСО: 
9001:2015 

14001:2015 
ИСО/ИЕС 

17025 
45001:2018 

"ИСО: 
9001:2015 

14001:2015 
ИСО/ИЕС 

17025 
45001:2018 
22000:2018" 

"ИСО: 
9001:2015 

14001:2015 
ИСО/ИЕС 

17025 
45001:2018 
22000:2018" 

 

 
Пројекат: 5011 - Изградња, реконструкција и капитално одржавање објеката за смештај НВО и особља 
МО и ВС 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама  

 
Опис: Инвестиционо одржавање војних објеката, инвестиционо одржавање ТЕП-а, радови на постизању енергетске 
ефикасности објеката, изградња гаража за смештај моторних возила, изградња хангара за смештај ваздухоплова, 
изградња и реконструкција стамбених, командних, интедантских и магацинских објеката, изградња громобрана у 
војним комплексима, реконструкција и адаптација постојећих војних објеката, изградња и рекострукција 
водоводне мреже у војним комплексима, уређење репрезентативних објеката, израда техничке документације за 
изградњу, реконструкцију и адаптацију војних објеката и друго. 

 
Циљ 1: Завршетак израде техничке документације и изградње, реконструкције, односно адаптације војних објеката и завретак радова на 
инвестиционом одржавању 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Изградња, реконструкција и адаптација војних 
објеката. 
 
Извор верификације: Oдобрењe за употребу објекта. 

број 2021 0 5 5  

2. 2. Инвестиционо одржавање објеката. 
 
Извор верификације: Записник о квалитативном и 
квантитавном прегледу објекта. 

број 2021 0 15 15  

 
Пројекат: 5012 - Информатичка и телекомуникациона опрема МО и ВС 
 
Програм коме припада: 1703 - Операције и функционисање МО и ВС 
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Правни основ:  Закон о јавним набавкама  

 
Опис: У циљу унапређења способности командовања и искоришћавања информационог простора, у оквиру 
пројекта реализоваће се: 1) замена дела опреме која се расходује услед дотрајалости, неисправности и истицања 
експлоатационих ресурса, 2) повећање нивоа попуне у складу са Критеријумом припадања персоналних рачунара 
опште намене и пратеће опреме у МО и ВС, 3) делимична попуна командних и борбених возила информатичким 
средствима по војним стандардима, 4) развој и попуна информатичком опремом система криптозаштите система 
одбране и 5) увођење видео конференцијског система у оквиру МО и ВС у заштићеној мрежи на свим нивоима 
руковођења и командовања, ради вишеструке уштеде пре свега временских и материјалних ресурса, као и заштите 
живота и рада припадника МО и ВС узроковане пандемијом COVID 19. 

 
Циљ 1: Извршено је опремање МО и ВС рачунарском, периферном и мрежном опремом   
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број рачунара, мрежних уређаја и периферне опреме. 
 
Извор верификације: Годишња анализе функције 
"телекомуникационо-информатичка". 

број 2021 12.809 14.323 15.464  

2. Проценат попуне МО и ВС по Критеријуму припадања 
персоналних рачунара опште намене и пратеће опреме у 
МО и ВС. 
 
Извор верификације: Годишња анализе функције 
"телекомуникационо-информатичка". 

% 2021 72,07% 80,59% 87,01%  

 
Циљ 2: Извршено је опремање Војске Србије тактичким и индустријским рачунарима  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број комплетираних модернизованих командних и 
борбених возила са информатичким средствима. 
 
Извор верификације: Годишња анализе функције 
"телекомуникационо-информатичка". 

% 2021 5 30 30  

2. Број тактичких и индустријских рачунара. 
 
Извор верификације: Годишња анализе функције 
"телекомуникационо-информатичка". 

број 2021 78 156 156  

 
Раздео 20 

 
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство државне управе и локалне самоуправе почело је са радом  26. априла 2014. године у складу са чл 2. 
и 35. став 1. тачка 2) Закона о министарствима и утврђеним делокругом рада дефинисаним у члану 10. наведеног 
закона. 
  Чланом 11. Закона о министарствима који је ступио на снагу 26. октобра 2020. године, утврђен је делокруг 
рада Министарства државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство), којим је прописано да 
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 организовање; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; 
јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом. 
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- 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 складу са 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе број: 110-00-174/2021-02 од  30. јула 2021. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број: 
110-7342/2021 од 5. августа 2021. године, a који је ступио на снагу 13. августа 2021. године и Правилником о 
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству број: 
110-00-269/2021-02 од  20. децембра 2021. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број: 110-
12049/2021 од 23. децембра 2021. године, а који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године и то:  
1. Сектор за добру управу, 
2. Сектор за управљање људским ресурсима, 
3. Сектор за регистре и локалну самоуправу, 
4. Сектор за стручно усавршавањe и  
5. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу. 
У Министарству су као посебне унутрашње јединице образоване Секретаријат Министарства и Кабинет министра.  
Изван основних и посебних унутрашњих јединица образоване су уже унутрашње јединице, Група за интерну 
ревизију и Одсек за јавност рада. 
Орган управе у саставу Министарства је Управни инспекторат. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0607 - Систем јавне управе 
 
Опис: Правни основ:.... Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о заштитнику грађана, 
Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији, Закон о политичким странкама, Закон о јединственом бирачком списку, Закон о 
Централном регистру становништва. 
 
Опис: Обављају се послови који се односе на: учешће у припреми и праћењу примене стратешких докумената 
јавних политика, 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; изградњу капацитета и стручно 
усавршавање запослених у државним органима, изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у 
органима јединица локалне самоуправе; државни стручни испит и посебни стручни испити из делокруга 
Министарства,  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; послови из области матичних књига, јединственог 
бирачког списка, централног регистра становништва и политичког организовања; развој и унапређење система 
Регистра матичних књига, Јединственог бирачког списка, Централног регистра становништва и Регистра политичких 
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странака и друге послове. 

 
Циљ 1: Ефикасна јавна управа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Делотворност власти (Светска банка)  
 
Извор верификације: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc и 
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-
governance-indicators 

индекс 2015 58,17 56-60 59-60 60-63 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инспекцијских надзора  
 
Извор верификације: Извештаји Управног 
инспектората 

број 2015 1000 1200 1200 1200 

2. Проценат извршења предложених мера  
 
Извор верификације: Извештаји Управног 
инспектората 

% 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 општем управном поступку, Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, Закон о заштитнику грађана, Уредба о канцеларијском пословању државних 
органа 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови који се односе на повећање ефикасности, 
делотворности и економичности рада органа, у ситуацијама када је за остваривање једног или више права 
потребно поступање једног или више органа, а ради остварења следећих циљева: 
- поучавања подносиоца захтева, на начин како би то учинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно 
да би поступили по захтеву;  
- примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, 
коментара, као и докумената и правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним органима; 
- обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је 
донео;  
- поступање по захтевима странака  за слободан приступ информацијама од јавног значаја; 
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Праћење примене прописа из области државне управе, општег управног поступка, канцеларијског пословања и 
рада независних тела, нарочито имајући у виду измене и допуне у 2021. години, о чему треба информисати стручну 
јавност и остале заинтересоване субјекте. 
 

 
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 Централном регистру становништва, Уредба о начину 
преузимања, размене података, приступа и заштите података садржаних у Централном регистру становништва, као 
и другим техничким питањима од значаја за вођење Централног регистра становништва 

 
Опис: У оквиру програмске активности обављају се послови: Одржавање и унапређење Регистра 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 и политичког организовања, 
проучавање последица утврђених стања и предлагање предузимања одговарајућих мера у области јединственог 
бирачког списка и остваривања слободе политичког организовања, обезбеђивање услова за несметано 
функционисање и рад на пословима који се односе на вођење Регистра политичких странака, вођење првостепеног 
управног поступка по пријавама за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака, вођење 
другостепеног управног поступка по жалбама на решења општинских/градских управа у повереним пословима 
вођења 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 
Регистру матичних књига, Јединственом бирачком списку 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, спровођење обука 
за рад корисника у апликацијама, припрема извештаја.  
Поред тога, обављају се и послови вођења Централног регистра становништва као јединствене централизоване, 
поуздане и ажурне електронске базе података о становништву Републике Србије. Овај регистар омогућава 
ефикасније вођење управних и других поступака тако што органи ради вршења послова из своје надлежности 
преузимају податке из ове базе без икаквих трошкова, како за орган тако и за странке у поступку. При томе овај 
регистар омогућава и ефикасно управљање евиденцијама које воде органи у складу са прописима из свог 
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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 не морају да прилажу 
различите доказе о подацима који се налазе у Централном регистру становништва већ за њих то чини држава. 

 
Програмска активност: 0009 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе 

 
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима. 

 
Опис: Обухвата послове службe Секретаријата, Интерне ревизије, Сектора за eвропске интеграције и међународну 
сарадњу, Одсек за јавност рада, послове Кабинета и државних секретара. 

 
Циљ 1: Унапређење родне равноправности у Министарству  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спровођење активности/мера које су предвиђене 
родном анализом  
 
Извор верификације: Извештај Министарства  

Број 2021 0 1 1 1 

2. Унапређење   евиденција о   остваривању родне 
равноправности  у складу са чл. 65. став 1. Закона о 
родној равноправности  
 
Извор верификације: Извештај Министарства  

% евиденција 
које су 

разврстане по 
полу  

2021 50 90% 100% 100% 

 
Циљ 2: Едукација запослених у Министарству  на тему родне равноправности  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених који су учестовали на 
обукама/семинарима радионицама на тему родне 
равноправности 
 
Извор верификације: Извештај Министарства  

Број 2021 1 3 5 10 

 
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: На овој програмској активности обезбеђује се део потребних средстава за подршку раду ЈП Службени 
гласник за потребе објављивања закона, других прописа и аката и аката који се обавезно објављују у Службеном 
гласнику, као и за вођење Правно-информационог система сходно члану 33. Закона о објављивању закона и других 
прописа и аката  
 

 
Програмска активност: 0011 - Стручно усавршавање и стручни испити 
 
Програм коме припада: 0607 - Систем јавне управе 
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Правни основ: Закон о државној управи, Закон о државним службеницима, Закон о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о Националној академији за јавну управу, Закон о 
утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о матичним књигама, Закон о инспекцијском 
надзору, Закон о комуналној милицији.... 

 
Опис: Правни опис: ......Уредба о стручном усавршавању путем стажирања, Уредбa о акредитацији, начину 
ангажовања и накнадама реализатора и спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи, Уредба о 
државном стручном испиту, Правилник о критеријумима и мерилима за вредновање програма стручног 
усавршавања, Правилник о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и издавању 
уверења о учешћу у програму, Правилник о посебном стручном испиту за матичара, Правилник о испиту за 
инспектора, Правилник о испиту за комуналног милиционара, Упутство о методологији за утврђивање потреба за 
стручним усавршавањем у органима јавне управе. 
 
 
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; посебно секторско стручно усавршавање запослених у 
јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове из делокруга Министарства државне управе и 
локалне самоуправе; стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за стручно усавршавање 
запослених у јединицама локалне самоуправе у вршењу послова из његове надлежности; надзор над радом 
надлежног органа АП Војводина у вршењу поверених послова државног стручног испита; организовање и 
спровођење државног стручног испита, посебног стручног испита за матичара, испита за инспектора и испита за 
комуналног милиционара и други послови у области стручног усавршавања и стручних испита у делокругу 
Министарства државне управе и локалне самоуправе и други послови у складу са прописима. 

 
Циљ 1: Обезбеђење  нормативних и информационо-технолошких услова за организовање и спровођење стручног усавршавања и стручних 
испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изградња нових и унапређење постојећих 
функционалности модула за секторско посебно стручно 
усавршавање матичара у оквиру Регистра матичних 
књига 
 
Koментар: Успостављање ових унапређења врши се у 
пет фаза уз обезбеђење одржавања система на 
годишњем нивоу. 
 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 
државне управе и локалне самоуправе  

% 2015 0 80 90 100 

2. Успостављање експертног правног система за подршку 
управном одлучивању, организовање и спровођење 
стручних испита у делокругу Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 
 
Koментар: Успостављање овог софтверског решења 
врши се у пет фаза уз обезбеђење одржавања система 
на годишњем нивоу. 
 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 
државне управе и локалне самоуправе 

% 2015 0 80 90 100 

 
Циљ 2: Обезбеђење услова за полагање државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга Министарства (посебан стручни 
испит за матичара, испит за инспектора и испит за комуналног милиционара)  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Проценат кандидата који су успешно положили  
стручне испите у делокругу Министарства у односу на 
број кандидата који су приступили полагању испита 
(изражених према полу) 
 
Извор верификације: Месечни извештаји испитних 
комисија за полагање државног стручног испита и 
посебних стручних испита о роковима и броју 
кандидата који су приступили испиту 

% 2015 90 90 90 90 

 
Циљ 3: Обезбеђење услова за обављање послова Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних седница Савета за стручно усавршавање 
запослених у јединицама локалне самоуправе  
 
Извор верификације: Извештај Савета за стручно 
усавршавање запослених у јединицама локалне 
самоуправе 

% 2015 10 10 10 10 

 
ПРОГРАМ: 0608 - Систем локалне самоуправе 
 
Опис: Правни опис..... 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 милицајаца; Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Акциони 
план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији 2018-2020; Стратегија стручног 
усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији; Акциони план за спровођење 
Стратегијe стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији; Европска повеља о локалној самоуправи; 
Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне 
стране и Републике Србије са друге стране. 
 
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 милицајца; подстицање и координацију сарадње јединица 
локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; 
учествовање у припреми, консултацијaмa и усвајању 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен Нацрт Акционог плана Програма за реформу 
система локалне самоуправе 2023-2025 
 
Извор верификације:  Извештај са јавне расправе, веб 

не/да 2018 не да не не 
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сајт Министарства 
2. Израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона 
о локалној самоуправи 
 
Извор верификације:  Извештај  са јавне расправе, веб 
сајт Министарства  

не/да 2018 не да не не 

3. Израђен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона 
о ратификацији Европске повеља о локалној самоуправи 
 
Извор верификације: Извештај  са јавне расправе, веб 
сајт Министарства  

да/не 2017 не да не не 

 
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 комуналној милицији; Закон о главном граду; Закон о 
локалним изборима; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о референдуму и народној 
иницијативи; Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. 
године; Акциони план за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе 2021-2023; Стратегије 
реформе јавне управе у Републици Србији 2021-2030 уз Акциони план..... 

 
Опис: Правни основ: ...... Европска повеља о локалној самоуправи; Споразум о стабилизацији и придруживању 
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране. 
 
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; припрема и реализацији Програма реформе система локалне 
самоуправе уз АП; 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 
самоуправе и децентрализацију. 

 
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 за 
финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности се спроводе послови: успостављање бољег система локалне 
самоуправе; реализације инфраструктурних пројеката јединица локалне самоуправе; унапређење рада ЈЛС и добре 
управе; унапређење ефикасности рада 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 јединица локалне самоуправе у 
организацији културних, спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на 
њеној територији; спровођење годишње награде за најбољу општинску/градску управу у примени принципа 
доброг управљања као вида финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном 
нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника 
награде. 

 
Циљ 1: Унапређење инфраструктуре и ефикасности у ЈЛС 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

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 5% 48% 49% 50% 

2. Спроведена годишња награда за најбољу 
општинску/градску управу у примени принципа доброг 
управљања  
 
Извор верификације: Одлука о додели средстава, веб 
сајт Министарства, извештај о утрошеним 
средствима, извештај о реализованим пројектима 

да/не 2018 не да да да 

3. Унапређење критеријума за расподелу средстава за 
подршку развоју и функционисању локалне самоуправе 
са родном компонентом 
 
Извор верификације: Правилник о расподели средстава 
за подршку развоју и функционисању локалне 
самоуправе 

да/не 2021 не да не не 

 
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.... 

 
Опис: Привни опис:.... 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  између именованих чланова Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и 
Републике Србије у циљу  подршке спровођењу Споразума о стабилизацији и придруживању на нивоу  локалне самоуправе. 
            

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних састанака Заједничког консултативног 
одбора   
 
Извор верификације: Записници са састанака 

Број 2015 1 2 2 2 
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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 спровођење активности 
/сузбијања комараца 05 Број: 02-8673/2018 

 
Опис: Програм за сузбијање комараца на територији Републике Србије представља јединствени програм који 
обједињује активности мониторинга, сузбијања и надзора комараца као потенцијалних биолошких вектора 
узрочника грознице Западног Нила и других заразних болести, а у циљу смањења њихове бројности, што резултира 
заштитом здравља и побољшањем квалитета живота грађана. 
Програм је започет у 2018. години у складу са Одлуком Влада Републике Србије број: 05 број: 02-8673/2018 од 14. 
септембра 2018. године, која је донета ради реализације јединственог спровођења активности сузбијања комараца 
и Одлуком о образовању тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца, који је на седници 
одржаној 7. новембра 2018. године, донео је закључак да Министарство државне управе и локалне самоуправе 
буде носилац активности спровођења потребних мера за сузбијање ларви комараца.  
Програм обухвата подручја 17 округа Републике Србије-Централна Србија, са свим припадајућим градовима и 
општинама (99 локалних самоуправа), у обиму око 75.000 хектара 

 
Циљ 1: Смањити број оболелих од грознице Западног Нила 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2018 385 40 30 20 

 
Пројекат: 4005 - Локална самоуправа за 21. век 
 
Програм коме припада: 0608 - Систем локалне самоуправе 

 
Правни основ: Споразум између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације у вези са донацијом 
за Пројекат „Локална самоуправа за 21. век“. 

 
Опис: Најзначајније активности на Пројекту које ће бити реализоване у наредном четворогодишњем периоду: 
израда и усвајање Програма за реформу система локалне самоуправе уз Акциони план, примену Закона о локалној 
самоуправи, Закона о референдуму и народној иницијативи, израду Закона о локалним изборима, наставак 
подршке за спровођење функционалне анализе и функционално организационих модела уз фонд подршке, 
изградњу и јачање капацитета ЈЛС, развој и унапређење међуопштинске сарадње кроз Фонд за међуопштинску 
сарадњу, наставак активности на унапређењу пословно информационог система за ЈЛС. 

 
Циљ 1: Унапређен стратешки оквир, коришћење ефикасних организационих модела и међуопштинске сарадње води ка ојачаним 
јединицама локалне самоуправе које остварују бољи учинак 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одобрени и реализовани пројекти међуопштинске 
сарадње у оквиру успостављеног фонда  за 
међуопштинску сарадњу.   
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Акционог плана за спровођење Програма реформе 

да/не 2020 да да да  
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система локалне самоуправе 2021-2023. 
2. Одобрени и реализовани пројекти у оквиру 
успостављеног фонда за спровођење функционално 
организационих модела 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
Акционог плана за спровођење Програма реформе 
система локалне самоуправе 2021-2023. 

да/не 2020 не да да  

 
Пројекат: 5001 - 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 
Закон о потврђивању финансијског уговора партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке 

 
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 – Главни 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. 
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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 електричну 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 
Временско трајање пројекта: 2018 -2022, уз напомену да је поднет захтев за продужетак до 30.06.2024.г. 

 
Циљ 1: Успостављање Јединице за имплементацију пројеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављена ЈИП  
 
Извор верификације: Акт МДУЛС о формирању ПИУ 

да/не 2018 не да да  

 
Циљ 2: Уговарање израде техничке документације, верификације и стручног надзора путем ЛТА одобреног тендера 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Завршне верификације  
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2018 0 14 14  

2. Завршне техничке документације  
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2018 0 10 10  

3. Уговорених радова  
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2018 0 24 24  

4. Уговорених стручних надзора  
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2018 0 24 24  

 
ПРОГРАМ: 0613 - Реформа јавне управе 
 
Опис: Правни опис:.... Програм развоја електронске управе у Републици Србији, Акциони план за спровођење 
међународне иницијативе Партнерство за отворену управу. 
 
Опис: Стратегија реформе јавне управе представља основни стратешки оквир за планирање политике управљања 
реформом јавне управе којом је предвиђено постизање циљева из три акциона плана у областима: Управљања 
људским ресурсима, Пружања услуга, Одговорности и транспарентности и три програма у областима: Планирања и 
координације јавних политика, Управљања јавним финансијама и Реформе система локалне самоуправе. 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење процеса реформе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат испуњености задатих мера и активности 
Акционог плана Партнерствa за отворену управу (енг. 
OGP)  
 
Извор верификације: веб сајт Министарства, 
Привремени и Коначни извештај о спровођењу Акционог 
плана за спровођење иницијативе Партнерство за 
отворену управу у РС за период 2018-2020 године и 
Извештај Независног механизма извештавања за ОГП 

% 2015 50 0 30 70 
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2. Проценат испуњености задатих циљева, резултата и 
активности Акционог плана за спровођење Стратегије 
реформе јавне управе у РС   
 
Извор верификације: веб сајт Министарства, Годишњи 
извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење 
Стратегијe реформе јавне управе у Републици Србији за 
период 2015-2017 

% 2015 20 40 45 50 

 
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 за период 2021 до 2030, Акциони план за 
спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период  2021-2025. године, Закон о државним 
службеницима, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о 
запосленима у јавним службама, други закони којима се уређује кадровско планирање у јавним службама,  Закон о 
јавним агенцијама... 

 
Опис: Правни основ: ..... Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама државних службеника 
и намештеника, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Закон о радним односима у државним органима, 
Закон о платама у државним органима и јавним службама, Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима, Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места 
државних службеника, Уредба о вредновању радне успешности државних службеника, Уредба о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, са Каталогом као прилогом Уредбе,  Уредба о 
шифарнику радних места у јавном сектору, Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, 
Уредбa о оцењивању службеника, Уредба о интерном тржишту рада државних органа,  Уредба о разврставању 
радних места намештеника, Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредба о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредба о одређивању компетенција за рад државних 
службеника,  Уредба о одређивању компетенција за рад службеника у органима аутономних покрајина и 
јединицама локалне самоуправе, Уредбa о припреми кадровског плана у државним органима, Посебан колективни 
уговор за државне органе, Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе. 
 
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се нормативни послови у погледу законског уређивања 
области јавно службеничког система заснованог на заслугама, имплементација прописа и предлагање 
подзаконских аката која је потребно донети на основу закона и који се односе на даљу регулативу одређених 
области јавно службеничког система заснованих на заслугама и на даље уређивање система плата запослених у 
јавном сектору.  
 У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на спровођење стратешког и правног 
оквира за развој функције управљања људским ресурсима, уређење плата, накнада и других примања, радних 
односа и радно-правног статуса запослених у државним органима и органима АП и ЈЛС, јавним агенцијама и јавним 
службама, кадровског планирања, евидентирање, мобилност запослених у јавној управи, даљи рад до потпуног 
успостављања усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређењу управљања људским 
ресурсима. Успоставља се основ за кадровско планирање и информациони систем, који представљају полазне 
тачке у аналитици за планирање и мобилност кадрова у јавној управи.  На овај начин би се сви процеси и подаци 
који се односе на људске ресурсе објединили у један систем, пословни процеси аутоматизовали, подаци начинили 
доступним у електронској форми, а пословна правила преточила у апликативну подршку, што ће умногоме 
олакшати рад, како службеницима у кадровским службама, те начинити податке транспарентним и за саме 
запослене у органима. Спровођење ових активности укључује информатичку и аналитичку подршку. 
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Такође, у оквиру ове програмске активности обављају се и послови који се односе на Општи каталог радних места у 
јавном сектору, разврставање радних места у јавном сектору и израду Шифарника радних места у јавном сектору, 
усклађеног са изменама у Каталогу. У оквиру ове програмске активности спроводе се активности везане за пуну 
примену новог система плата у јавном сектору и доношење подзаконских аката утврђених прописима о платама 
запослених у јавном сектору. 

 
Циљ 1: Успостављен нормативни оквир за функционисање информационог система за управљање људским ресурсима 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат броја запослених (мушкараца и жена) у 
државним органима и органима аутономне покрајине 
(АП) и јединице локалне самоуправе (ЈЛС) који су 
обухваћени информационим системом у односу  на 
укупан број запослених у државним органима и органима  
АП и ЈЛС  
 
Извор верификације: Информациони систем за 
управљање људским ресурсима 

% 2020 0 30% 80% 80% 

 
Циљ 2: Успостављен службенички систем заснован на компетенцијама у свим областима управљања људским ресурсима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен до кога се систем компетенција примењује на 
запослене у државним органима и органима аутономне 
покрајине (АП) и јединице локалне самоуправе (ЈЛС)  
 
Koментар: Степен 0–не постоји систем компетенција 
на запослене у државним органима и органима АП и 
ЈЛС;Степен 1 – Систем комптенција се примењује на 
запослеу држа орг; Степен 2 -Систем компетенција се 
примењује на запосл. у држ. орг. и уведен је у акте о 
системат. у органима АП и ЈЛС; Степен 3-Систем 
компетенција се примењује на запосл. у држ. орг. и 
уведен је у акте о системат. и селекцију у органима АП 
и ЈЛС 
Степен 4 - Систем компетенција се примењује на 
запослене у државним орг. и органима АП и ЈЛС  
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 
државне управе и локалне самоуправе и Информациони 
систем за управљање људским ресурсима 

Степен  0-5 2019 1 3 4 5 

 
Програмска активност: 0004 - Подршка раду регионалне школе за јавну управу - РЕСПА 
 
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе 

 
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе, 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) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број полазника из РС за обуке које организује ReSPA и 
учесника у ReSPA мрежама 
 

број 2015 54 100 100 100 
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Извор верификације: Записник са састанка УО РеСПА-е, 
на министарском нивоу 
 
Програмска активност: 0005 - Управљање реформом јавне управе 
 
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе 

 
Правни основ: Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији, Програм развоја електронске управе, Закон о 
електронској управи, Меморандум о међусобној сарадњи и разумевању у области информационо комунакиционих 
технологија између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Националне агенције за информационо 
друштво Републике Кореје. 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се послови који се односе на припрему и праћење докумената 
јавне политике у области реформе јавне управе, електронске управе и Партнерства за отворену управу, 
организацију и реализацију задатака у вези са праћењем спровођења Стратегије реформе јавне управе на свим 
нивоима стручне и политичке координације процеса реформе јавне управе, као и рад Српско корејског 
информатичко приступног центра образованог на основу Меморандума о међусобној сарадњи и разумевању у 
области информационо комуникационих технологија. 
Додатно, у оквиру ове програмске активности спроводе се послови који се односе на реализацију пројеката 
успостављања јединствених управних места кроз подршку јединицама локалне самоуправе и градских општина 
чија је сврха, сагласноа члану 42. Закона о општем управном поступку, повећање ефикасности, делотворности и 
економичности рада органа, у ситуацијама када је, за остваривање једног или више права, потребно поступање 
једног или више органа. 

 
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. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности на изради анализе примене планирања инспекцијског 
надзора на бази процене ризика у 41 републичкој инспекцији и даље унапређење планирања инспекцијског 
надзора. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности 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. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности на изради модела награђивања и вредновања рада 
инспектора са моделом плана ретенције запослених и израдом матрице плана личног усавршавања и 
напредовања. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности на изради анализе примене планирања инспекцијског 
надзора на бази процене ризика у раду локалних инспекција. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности за израду новог курикулума за континуирано 
усавршавање инспектора. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности на изради анализе примене Е-инспектора у 41 
републичкој инспекцији. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности за унапређење стратешких вишегодишњих планова у 
41 републичкој инспекцији. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности за анализу извештавања у 41 републичкој инспекцији 
са допуном модела извештавања и препорукама за сваку наведену инспекцију. 
У оквиру ове програмске активности обављају се активности које се односе на обавезу доношења измене и допуне 
Закона о инспекцијском надзору. 
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Циљ 1: Континуирано унапређење знања и вештина и напредовања у струци инспектора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инспекција које функционално примењују Е-
инспектор 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2018 4 40 40 40 

2. Број најављених инспекцијских надзора 
 
Извор верификације: Извештај 

% 2018 50 22% 22% 24% 

 
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 састоји се 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 je грант шема уговорена у децембру 2018. године. Реализација пројекта је окончана у јулу 2021. 
године.                                                                                                                                 
У складу са процедуром за индиректно управљање ИПА 2014, након обављене провере на лицу места (verification 
on the spot check) од стране МДУЛС са СКГО у децембру 2021. године на бази поднетог Финалног извештаја - од 
јула 2022. године и Тело за уговарање (МФИН/ЦФЦУ) покренуло финалну верификацију, по чијем окончању ће бити 
решено о уплати финалне транше средстава на основу директног гранта за СКГО за спровођење Exchange 5 
пројекта.                                                                                                                          
 

 
Циљ 1: Унапређење јавне управе у Републици Србији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2017 0 0   

 
Пројекат: 7074 - ИПА 2018 - Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 0613 - Реформа јавне управе 

 
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 
претприступну помоћ (ИПА II)  

 
Опис: Пројекат "Подршка Министарству државне управе и локалне самоуправе у модернизацији кадровског 
планирања у државној управи и усклађивању Каталога радних места у државним органима и органима јединица 
локалне самоуправе" финансира Европска унија из средстава ИПА 2018 у укупној вредности од 250.000 евра. 
Пројекат има за циљ да пружи подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у успостављању 
модерног кадровског планирања и размени искуства у области анализе утврђених радних места. Реализација 
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пројекта се завршава у 2022. години. 

 
Циљ 1: Подршка Министарству државне управе и локалне самоуправе у успостављању модерног кадровског планирања и размени искуства 
у области анализе утврђених радних места 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број државних службеника који су унапредили знање о 
пракси државе чланице у области кадровског планирања 
и каталога радних места у органима ДУ и ЈЛС 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2021 0 15   

2. Број државних службеника који су унапредили своје 
знање о најбољој пракси ЕУ у области кадровског 
планирања у органима ДУ 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2021 0 40   

3. Број одржаних округлих столова на којима је 
презентована Компаративна анализа са предлозима за 
унапређење Посебног каталога звања, положаја и 
функција у ЈЛС и Посебног каталога звања, положаја и 
функција државних службеника у органима ДУ 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2021 0 1   

4. Број препорука проистеклих на основу радионица 
укључених у Компаративну анализу у области кадровског 
планирања у органима ДУ 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

% 2021 0 80%   

5. Број препорука проистеклих на основу тематских 
радионица укључених у Компаративну анализу Каталога 
радних места државе чланице 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

% 2021 0 80%   

6. Број радионица организованих у циљу представљања 
најбоље праксе у области кадровског планирања у 
органима ДУ 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2021 0 1   

7. Број радионоца организованих у циљу хармонизације 
фамилије послова и описа послова у оквиру праксе 
државе чланице 
 
Извор верификације: Пројектни извештај 

Број 2021 0 3   

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Штампање извода из јединственог бирачког списка 

 
Циљ 1: Спровођење редовних избора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спроведени редовни избори 
 
Извор верификације: Службени гласник 

да/не 2017 не не да не 

 
Пројекат: 7066 - Парламентарни и локални избори 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
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Правни основ: Закон о јединственом бирачком списку 

 
Опис: Штампање извода из јединственог бирачког списка 

 
Циљ 1: Спровођење редовних градских избора за Београд у 2022. години 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спроведени редовни градски избори за Београд у 
2022. години 
 
Извор верификације: Службени гласник 

да/не 2017 не не не не 

 
Циљ 2: Спровођење редовних парламентарних избори у 2024. години 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Спровођење редовних парламентарних избори у 2024. 
години 
 
Извор верификације: Службени гласник 

да/не 2017 не не не не 

 
Циљ 3: Спровођење редовних покрајинских избора у 2024. години 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спровођење редовних покрајинских избора у 2024. 
години 
 
Извор верификације: Службени гласник 

да/не 2017 не не да не 

 
Циљ 4: Спровођење редовних локалних избора у 2024. години 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спровођење редовних локалних избора у 2024. години 
 
Извор верификације: Службени гласник 

да/не 2017 не не да не 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
 
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 je 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Глобални индекс инфраструктуре квалитета (GQII index)  
 
Koментар: GQII индекс развијен је на иницијативу 
Немачког националног метролошког института – PTB 
и обухвата званичне податке националних тела за 
акредитацију, стандардизацију и метрологију, а 
показује степен развијености система 
инфраструктуре квалитета. На основу вредности овог 
индекса, врши се рангирање 184 економије, у зависности 
од висине индекса, односно развијености у овој области. 
 
Извор верификације: https://gqii.org 

индекс 2020 86 87 87 88 

 
Програмска активност: 0001 - Уређење у области безбедности и квалитета производа на тржишту 
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
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Правни основ: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, 
Закон о акредитацији, Закон о метрологији и Закон предметима 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 усвојеног оквира, 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 безбедност потрошача.  

 
Циљ 1: Усклађивање правног оквира у области инфраструктуре квалитета са ЕУ регулативом и СТО/ТБТ принципима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 ПГ1-Слобода кретања робе. 
 
Извор верификације: извештај о спровођењу акционог 
плана  

% 2017 40 80 100 100 

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) 

% 2015 75 90 100 100 

 
Циљ 2: Унапређење примене законодавног оквира у областима стандардизације, акредитације и метрологије, као и техничких прописа за 
безбедност производа  на тржишту     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 16000 18000 19000 

2. Број производа односно мерила обухваћених обимом 
именовања или овлашћивања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Регистар именованих тела за 
оцењивање усаглашености  у оквиру портала Технис 

број  2015 32 58 60 61 

 
Пројекат: 4001 - ПРОИЗВОД ИНФО-Успостављање јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким 
прописима  
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 

 
Правни основ: ЕРП - Програм економских реформи за период 2022-2024. године, Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији, Закон о метрологији и 
Закон о предметима од драгоцених метала  
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Опис: Пројекат „Производ инфо“ подразумева успостављање јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким 
прописима, кроз унапређење и умрежавање база података институција инфраструктуре квалитета (ИК) и 
министарстава надлежних за доношење техничких прописа у вези са: техничким захтевима за све групе 
индустријских производа и мерила, стандардима, активностима оцењивања усаглашености, акредитације и 
активностима у области метрологије, како би подаци били тачни, ажурни и доступни заинтересованим странама 
(привредни субјекти, инспекцијски и др. органи, институти). Реализацијом овог пројекта побољшаће се 
информисање о техничким прописима, и допринеће се смањењу трошкова производње, увоза, извоза и стављања 
робе на тржиште, чиме ће се утицати на подизање конкурентности привреде у целини 

 
Циљ 1: Оперативан јединствени дигитални сервис у вези са техничким прописима – Производ инфо 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника дигиталног сервиса - Производ инфо 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији ЕРПа 
интернет страна Производ инфо 

број 2020 0 0 12000 15000 

2. Удео нотификованих техничких прописа у укупном 
броју донетих техничких прописа 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији ЕРПа 
интернет страна Производ инфо 

% 2019 60% 80 % 85 % 87 % 

3. Успостављен јединствени дигитални сервис у вези са 
техничким прописима - Производ инфо  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији ЕРПа; 
интернет страна портала Производ инфо 

ком 2020 0 0 1 1 

 
Пројекат: 4004 - Програм финансијске подршке - Коришћењем стандардa до конкурентнијих 
производа 
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 

 
Правни основ: ЕРП - Програм економских реформи за период 2022-2024. године; Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији и Закон о метрологији  

 
Опис: Програм финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа развило је 
Министарство привреде уз подршку Развојне агенције Србије. Програм је замишљен као вид неопходне подршке, 
превасходно малим и средњим предузећима, како би се подстакли на повећање коришћења стандарда у 
производњи и организацији пословања, на сертификацију производа и система менаџмента и коришћење других 
услуга у области ИК, а што ће за резултат имати повећање конкурентности привреде у целини. 
Програм укључује инструмент финансијске подршке привредним субјектима у виду субвенција. Расположива 
средства одобравају се појединачно корисницима, рефундацијом, као суфинансирање у висини од 40% односно 
60% оправданих трошкова без ПДВ-а за сваку пројектну активност. Подршка у оквиру овог Програма намењена је 
за суфинансирање спровођења поступака оцењивања усаглашености производа са захтевима српских и иностраних 
(превасходно европских) техничких прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним знацима, 
уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента и набавку 
српских стандарда 

 
Циљ 1: Оперативан Програм подршке привредним субјектима на унапређењу квалитета производа и услуга  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број субјеката обухваћених програмом финансијске 
подршке  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2021 0 200 200 200 

 
ПРОГРАМ: 1505 - Регионални развој 
 
Опис: У циљу смањења разлика у нивоу развијености  у оквиру програма Регионални развој обезбедиће се 
финансијска подршка за меру које ће бити у функцији подршке развоју пословне инфраструктуре кроз 
инфраструктурно опремање зоне пословања и њихово повезивање  са окружењем, као и унапређење 
инфраструктурних капацитета у циљу развоја туризма и других привредних делатности, а све у циљу стварања 
доброг пословног окружења за привлачење инвестиција  и отварање нових радних места, што ће значајно утицати 
на унапређење социо-економске ситуације и квалитет живота становника у свим регионима Србије кроз стратешко 
планирање развоја, ефикасну мобилизацију специфичних регионалних и територијалних потенцијала и 
равномернији, одрживи регионални развој. 
Такође, у циљу смањења разлика у нивоу развијености обезбедиће се финансијска подршка за мере које ће бити у 
функцији регионалног развоја. Програмским активностима јачају се капацитети јединица локалних самоуправа 
(ЈЛС) и акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), и врши повезивање свих субјеката регионалног 
развоја, на националном, регионалном и локалном нивоу у циљу спровођења политике регионалног развоја. 

 
Циљ 1: Смањење регионалних разлика, подршка економском развоју и привредном расту  кроз улагања у регионалну и локалну 
инфраструктуру, као и унапређење туристичког потенцијала локалних самоуправа у функцији развоја туризма и других привредних 
делатности      
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број завршених пројеката  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји радова 

број пројеката 2021 32 25 33 33 

2. Број подржаних ЈЛС за суфинансирање чланарине ЈЛС 
за рад и пословање АРРА 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

Број 
подржаних 

ЈЛС за 
суфинансира

ње чланарине 
за рад и 

пословање 
АРРА 

2021 59 60 60 60 

3. Број уговорених пројеката 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Уговор о извођењу радова 

број пројеката 2021 36 20 37 37 

4. Ојачани капацитети АРРА за обављање послова 
регионалног развоја 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

Број 
подржаних 
АРРА и Број 

припремљени
х предлога 
пројеката 

2021 13/123 14;150 14;150 14;150 

 
Програмска активност: 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја 
 
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој 

 
Правни основ: Уредба о утврђивању Програма подршке АРРА, Уредба о утврђивању Програма подстицања 
регионалног и локалног развоја, Закон о регионалном развоју и Закон о улагањима, Уредба о утврђивању услова 
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критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре 
истека рока на који је издата 

 
Опис: Подстицаји се реализују кроз 1) Програм подршке АРРА за учешће у припреми и спровођењу регионалних и 
локалних пројеката, као и пружање информација и промоције МСПП сектора и теренску контролу корисника 
кредита  по програмима МСПП сектора  2) Програм подстицања регионалног и локалног развоја и то кроз подршку 
ЈЛС у суфинансирању чланарине за рад и пословање АРРА 

 
Циљ 1: Подршка регионалном и локалном развоју  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних ЈЛС за суфинансирање чланарине ЈЛС 
за рад и пословање АРРА 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

Број 
подржаних 

ЈЛС за 
суфинансира

ње чланарине 
за рад и 

пословање 
АРРА 

2021 59 60 60 60 

2. Ојачани капацитети АРРА за обављање послова 
регионалног развоја 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

Број 
подржаних 
АРРА и Број 

припремљени
х предлога 
пројеката  

2021 13/123 14;150 14;150 14;150 

 
Пројекат: 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре 
 
Програм коме припада: 1505 - Регионални развој 

 
Правни основ: Уредба о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину,  
Уредба о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину,  
Уредба о утврђивању програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2020. годину, 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2022. годину, 
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. године, 
 

 
Опис: У циљу постизања позитивних ефеката на економски развој , Министарство привреде, Сектор за инвестиције 
у инфраструктурне пројекте  спроводи наведени Програм од 2014. године, будући  да раније није постојао. 
Програм се  доноси сваке календарске  године и реализује се  кроз финансирање реализације инфраструктурних 
пројеката у области саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске инфраструктуре, објеката - зграда и 
остале инфраструктуре у зони пословања и инфраструктуре која обезбеђује повезивање зоне пословања са 
окружењем, као и реализације инфраструктурних  пројеката у области саобраћајне, комуналне електроенергетске, 
енергетске инфраструктуре, пројеката уређења површина јавних намена, површина намењених општој рекреацији 
и остале инфраструктуре која је у функцији развоја туризма и других привредних делатности. 
Министарство учествује у финансирању Програма у одређеном проценту у зависности од степена развијености 
јединице локалне самоуправе и то до 100% вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из 
четврте и треће групе развијености и до 60 % вредности пројекта без ПДВ за јединице локалне самоуправе из друге 
и прве  групе развијености , док се из буџета јединице локалне самоуправе суфинансира  преостала вредност 
пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пројекта. 

 
Циљ 1: Инфраструктурно опремање пословних зона и унапређење туристичког потенцијала локалних самоуправа у функцији развоја 
туризма и других привредних делатности        

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број завршених пројеката  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји радова 

број пројеката 2021 32 25 33 33 

2. Број уговорених пројеката 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Уговор о извођењу радова 

број пројеката 2021 36 20 37 37 

 
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. 

 
Опис: Програм подстицања привредног развоја Подриња је заједничка иницијатива 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. Програм треба да подржи конкретне активности проистекле из 
сарадње две земље које нису до сада реализоване 

 
Циљ 1: Интегрисани економски и социјални развој Подриња     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације Акционог плана развоја Подриња  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Акционог 
плана развоја Подриња 

Број 
привредних 

субјеката 
2021 0 30 40 50 

 
ПРОГРАМ: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја 
 
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, 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број привредних друштава и предузетника  
 

број 2020 403.288 405.000 407.000 410.000 
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Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај за МСПП 
2. Укупан број запослених у сектору МСПП  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај за МСПП. 

број 2020 965.461 970.000 975.000 980.000 

 
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 утврђивању максималних зарада у јавном сектору, Закон о 
Влади, Закон о министарствима 

 
Опис: Програмска активност обухвата надзор и контролу над радом јавних предузећа, између осталих, спроводе се 
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. У оквиру 
програмске активности спроводе се и мере и активности дефинисане Стратегијом државног власништва и 
управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године као 
и Акционог плана за спровођење стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у 
власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 2023. године. 

 
Циљ 1: Унапређење пословања jавних предузећа чији је оснивач Република Србија     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 37 38 38 

2. Повећање укупног нето резултата јавних предузећа 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Финансијски извештаји јавних 
предузећа 

% 2014 -63,3 млрд. 
динара 15% 20% 25% 

 
Циљ 2: Одрживо и ефикасно управљање привредним субјектима у власништву Републике Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Развој јединственог оквира власништва и управљања 
за све привредне субјекте у власништву Републике Србије 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о резултатима 
спровођења Акционог плана за спровођење стратегије 
државног власништва и управљања привредним 
субјектима који су у власништву Републике Србије за 
период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 
2023. године. 

број 2021 3 14 - - 

2. Успостављање, развој и унапређење корпоративног 
управљања у привредним субјектима који су у 
власништву Републике Србије  
 

број 2021 0 5 - - 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о резултатима 
спровођења Акционог плана за спровођење стратегије 
државног власништва и управљања привредним 
субјектима који су у власништву Републике Србије за 
период од 2021. до 2027. године, у периоду од 2021. до 
2023. године. 
 
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,  Закон о улагањима; 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 
привредним коморама  

 
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. 

 
Циљ 1: Унапређење законодавног и стратешког оквира у области регионалног и привредног развоја     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број усвојених регулаторних и стратешких докумената 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 2015 10 - - - 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности у спровођењу и праћењу развојних програма и пројеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених извештаја о имплементацији 
развојних програма и пројеката  
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 
извештаја 2015 0 - - - 

2. Број урађених стратешких анализа које мере ефекат 
реализације  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 
стратешких 

анализа 
2015 3 - - - 

 
Програмска активност: 0003 - Управљање процесом приватизације и стечајем 
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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 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 
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 потписивања 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; 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 (“Службени гласник РС”, бр. 
32/97 и 10/01), 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, 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; 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број преосталих предузећа за приватизацију  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: . 

број 2015 328 56 50 44 

 
Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање 
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Програм коме припада: 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја 

 
Правни основ: .. 

 
Опис: .. 

 
Циљ 1: . 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. . 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: ... 

. 2016 . - - - 

 
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 

 
Циљ 1: Повећање текуће ликвидности предузећа у процесу приватизације     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених кредита  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: . 

број 2015 115 12 10 8 

 
ПРОГРАМ: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде 
 
Опис: Програм Подстицаји развоју конкурентности привреде обухвата скуп мера стручне 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 стручне 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, у континуитету, спроводи од 2015. године,  Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
финансијску подршку за почетнике у пословању, који се спроводи од 2016. године, Програм подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе, који се спроводи  од 2021. години, 
Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте, који се спроводи од 2017. године 

 
Циљ 1: Унапређење перформанси сектора МСПП     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реална просечна годишња стопа раста БДВ сектора 
МСПП  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Републички завод за статистику-

стопа раста у 
% 2020 2,8% 2% ±1 3% ±1 4% ±1 
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База података 
 
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 развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене 
предузетнице и младе и Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте 

 
Опис: Кроз Програм подршке малим предузећима за набавку опреме врши се додела бесповратних средстава за 
инвестиције у нову производну 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 сопствених средстава клијента (5%);  
Кроз Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању врши се 
додела бесповратних средстава за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим 
привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на 
годину 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 развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе врши 
се додела бесповратних средстава за финансијску подршку предузетницима, микро и малим привредним 
друштвима, у већинском власништву жена и младих, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре 
најраније пет година у односу на годину подношења захтева. Подршка представља комбинацију 35% бесповратних 
средстава из буџета и 65% 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 интернационализације, као и 
креирања нових радних места. Подршка представља комбинацију 20% бесповратних средстава из буџета и  
кредита Фонда за развој. 
 

 
Циљ 1: Подршка оснивању нових привредних субјеката и повећање конкурентности сектора малих и средњих предузећа кроз 
модернизацију пословања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних жена предузетница /број подржаних 
младих предузетника за започињање пословања  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

број 2021 74/26 81/29 89/31 96/34 

2. Број подржаних привредних субјеката за развојне 
пројекте 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

број 2021 51 56 62 68 

3. Број подржаних привредних субјеката/број подржаних 
жена предузетница за започињање пословања  
 
Koментар: . 
 

број 2021 147/33 150/60 170/68 190/76 
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Извор верификације: извештај о спровођењу Програма 
4. Број привредних субјеката која су набавила опрему 
кроз програм   
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

број 2021 715 715 730 750 

5. 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 

% 2021 10% 10% 10% 10% 

 
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 

 
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 
17 акредитованих регионалних развојних агенција, уз координацију Развојне агенције Србије.  

 
Циљ 1: Унапређење квалитета људских ресурса у МСПП и задругама     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број обучених лица / број обучених жена  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

број обучених 
лица/жена 2021 3866/2226 3900/2280 3950/2290 4000/2350 

2. Број привредних субјеката/број жена предузетница 
који су користили услуге консалтинга    
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу Програма 

број 
привредних 

субјеката/жен
а 

предузетница 

2021 572/240 575/245 580/250 600/255 

 
Пројекат: 4008 - Подршка индустријском развоју 
 
Програм коме припада: 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде 

 
Правни основ: Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године 

 
Опис: Реализација мера и активности из Акционог плана за спровођење Стратегије индустријске политике 
Републике Србије од 2021. до 2030. године. 
У оквиру прерађивачке индустрије у Србији још увек доминирају сектори ниже технолошке сложености и ниже 
продуктивности (радно и ресoрно интензивне делатности) при чему је ситуација неповољнија код МСПП у односу 
на велика предузећа. Кроз нову индустријску стратегију акценат ће се ставити на индустријском реструктурирању у 
правцу приближавања иновативним и технолошки интензивним и удаљавању од радно интензивних сектора. 
Република Србија ће настојати да мерама индустријске политике своју конкурентност и привлачење инвестиција 
све мање заснива на јефтиној радној снази, а све више улаже у  унапређење људских ресурса кроз боље 
образовање и обуке у складу са захтевима привреде и подстиче стварање иновативних производа с већом 
додатном вредношћу, уз коришћење предности дигиталних технологија у пословању и привредну сарадњу 
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домаћих  предузећа са европским и међународним партнерима. Очекује се напредак у области дигитализације 
привреде, уз значајно боље резултате у области циркуларне економије и заштите животне средине 

 
Циљ 1: Подизање конкурентности индустрије Републике Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. БДВ по запосленом у прерађивачком сектору 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

000 евра 2018 15,2 18 18,5 19 

2. БДВ прерађивачког сектора у укупном БДВ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

% 2018 17,5% 19% 19,5% 20% 

3. Вредност извоза прерађивачке индустрије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

000.000 евра 2020 15.311 19.500 20.000 20.500 

4. Покривеност увоза извозом у средњем/високом 
технолошком сектору индустрије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

% 2020 74,6 75,5 77 80 

 
ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција 
 
Опис: Даљи развој конкурентности домаће привреде и Републике Србије као инвестиционе локације 

 
Циљ 1: Повећање обима инвестиција 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих инвестиција  
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Уговори о додели средстава 
подстицаја за директне инвестиције 

број уговора 2018 23 31 32 33 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број привредних субјеката који су закључили уговоре о 
подстицајима преко шема администрира РАС  
 

број 2018 23 31 32 33 
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Koментар: . 
 
Извор верификације: Евиденције у РАС-у 
 
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  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 

 
Циљ 1: Смањење регионалних разлика кроз инвестициона улагања од посебног значаја 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан обим инвестиција 
 
Извор верификације: Уговори о додели средстава 
подстицаја за директне инвестиције 

еуро 2018 
201.311.528

  
350.000.000 350.000.000 360.000.000 

 
Пројекат: 4001 - Оснивачки улог Републике Србије у привредним друштвима 
 
Програм коме припада: 1510 - Привлачење инвестиција 

 
Правни основ: Закон о привредним друштвима 

 
Опис: Оснивање, одржање солвентности и повећање ликвидности привредних друштава која обављају  делатности 
од значаја за Републику Србију 

 
Циљ 1: Очување ефективне конкуренције на тржишту и омогућавање дугорочне одрживости пословања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број привредних друштава 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Закључени уговори 

број 2021 најмање 1 - - - 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
 
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. 

 
Циљ 1: Одржавање и унапређење могућности мерења и еталонирања 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број међународно признатих услуга мерења и 
еталонирања за РС  
 
Koментар: 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 с 
 
Извор верификације: Дирекција за мере и драгоцене 
метале 

услуге 
мерења и 

еталонирања 
2021 162 162 162 162 

 
Циљ 2: Oдржавање броја реализованих метролошких надзора 
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Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих метролошких надзора 
 
Koментар: 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 с 
 
Извор верификације: Дирекција за мере и драгоцене 
метале 

број надзора 2020 1200 1200 1200 1200 

 
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  

 
Опис: Програмска активност односи се на стручне и са њима повезане послове у области контроле предмета од 
драгоцених метала које обухвата следеће: 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. 

 
Циљ 1: Одржавање броја испитаних предмета од драгоцених метала 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број испитаних предмета од драгоцених метала 
 
Koментар: испитивање и жигосање предмета од 
драгоцених метала; испитивање драгоцених метала и 
њихових легура 
 
Извор верификације: Дирекција за мере и драгоцене 
метале 

 предмети од 
драгоцених 

метала 
2020 250000 251000 251000 252000 

 
Циљ 2: Одржавање броја реализованих надзора над предметима од драгоцених метала 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих надзора над предметима од 
драгоцених метала 
 
Koментар: Вршење надзора у области контроле 
предмета од драгоцених метала, као и учешће у раду 
међународних и регионалних организација. 
 
Извор верификације: Дирекција за мере и драгоцене 
метале 

број надзора 
над 

предметима 
од 

драгоцених 
метала 

2020 200 200 200 200 
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Пројекат: 4002 - Развој новог националног еталона у области апсолутног/ барометарског притиска  
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 

 
Правни основ: Закон о метрологији  

 
Опис: Идеја пројекта је развој новог националног еталона у области апсолутног притиска/барометарски притисак, 
кроз две фаза са постојећим људским ресурсима. Прва фаза обухватила би набавку опреме и успостављање 
система националног еталона, који укључује и поставку методе. Друга фаза обухватила би потврђивање овог 
еталона у односу на међународни еталон и израду могућности мерења и еталонирања у овој подобласти, као 
основу за обезбеђење следивости у РС . 
У многим областима науке, индустрије, медицине, технологије, саобраћаја итд, притисак је једна од најчешће 
мерених неелектричних величина. Опсег притиска који се мери у тим областима људске делатности покрива више 
од 25 декада. У том погледу, притисак спада у физичке величине са највећим опсегом вредности који је потребно 
покрити мерним инструментима. 
Посебно важна подобласт мерења притиска односи се на мерење тзв барометарског , или атмосферског притиска. 
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као орган у саставу Министарства привреде, у чијој ингеренцији је 
развој нових и усавршавање постојећих националних еталона, развојем новог еталона  у области барометријског 
притиска омогући ће обезбеђење следивости за мала и средња предузећа, и биће: 

- Многе испитне, акредитоване и друге развојне лабораторије су у обавези да користе 
барометре за мерење атмосферског притиска јер од тог податка зависе резултати њихових мерења (на пример у 
транспорту нафте и нафтних деривата, у одређивању масе производа и друго). 

сада обављала у иностранству- развој домаћих услуга. 
 

промене која су у жижи светског интересовања и глобалног проблема загревања, где спадају и мерења 
атмосферског притиска.   

масе, запремине, протока, дужине, надпритиска, подпритиска као и при физичко хемијским мерењима. Сви ови 
барометри се, за сада, еталонирају у иностранству – била би велика уштеда да се еталонирају у ДМДМ, нарочито 
када се узме у обзир да стручни и кадровски ресурси већ постоје. 
 

 
Циљ 1: Повећање броја националних еталона 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број међународно признатих услуга мерења и 
еталонирања за РС  
 
Извор верификације: / 

SMS 2019 147 162 162 162 

 
Циљ 2: Повећање броја међународно признатих услуга мерења и еталонирања за РС (за ПГ 1) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број националних еталона  
 
Извор верификације: / 

национални 
еталон 2019 37 38 38 38 

 
Пројекат: 4003 - Реконструкција система вентилације и климатизације 
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
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Правни основ: Закон о метрологији и Закон о рачунању времена   

 
Опис: РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ  је пројекат којим треба да се обезбеде 
референтни услови за српске примарне еталоне електричних величина и времена и фреквенције, односно да се 
реализује систем вентилације и климатизације за српске примарне лабораторије електричних величина и времена 
и фреквенције. 
Пројекат треба да обухвати архитектонске и грађевинске радове, како би се простор припремио за инсталацију 
опреме климатизације. Потребно је стари постојећи систем климатизације дезинсталирати и изместити из 
простора који заузима и у који ће се сместити нови систем климатизације. Потребно је прилагодити енергетски 
систем напајања, како би се обезбедило одговарајуће напајање за нови систем климатизације. Потребно је 
инсталисати машинску, електричну и инсталацију аутоматске регулације у предвиђен и раније припремљен 
простор. На крају је потребно тестирати систем у одређеном временском периоду и у екстремним климатским 
условима, да би се проверила његова функционалност и могућности да одржава све дефинисане услове. 
Очекује се обезбеђење дефинисаних референтних услова у лабораторијама за електричне величине, време, 
фреквенцију и дистрибуцију времена. 
Референтни услови које је потребно одржавати континуално су: температура (23 ± 0,5) °C или (23 ± 1) °C и 
релативна влажност (50 ± 10) %. 
 
 
 

 
Циљ 1: Обезбеђење референтних услова у лабораторијама за електричне величине, време, фреквенцију и дистрибуцију времена. 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Референтни услови у лабораторијама за електричне 
величине, време, фреквенцију и дистрибуцију времена.  
 
Извор верификације: / °C 2020 

температура 
(23 ± 0,5) или 

(23 ± 1) и 
релативна 

влажност (50 
± 10) %. 

температура 
(23 ± 0,5) или 

(23 ± 1) 

температура 
(23 ± 0,5) или 

(23 ± 1) 

температура 
(23 ± 0,5) или 

(23 ± 1) 

 
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 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
 
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 
Програмска активност: 0003 - Уређење области стандардизације 
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
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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 успостављене су 162 комисије 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 30.06. 2022. године 
Институт има  78 чланова + 3 представника оснивача) учествују у управљању овом Институцијом од националног 
значаја. 

 
Циљ 1: Уклањање препрека у међународној трговини доношењем српских стандарда усклађених са међународним и европским 
стандардима     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 98 98 98 

 
Циљ 2: Јачање капацитета привреде кроз примену стандарда     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Број 2017 10000 16000 16000 16000 

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 

Број 
пружених 

услуга 
2017 1000 1700 1700 1700 
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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. 
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. 
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 
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тела. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 
 
Главни носилац: 10810 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 
Програмска активност: 0002 - Акредитација тела за оцењивање усаглашености 
 
Програм коме припада: 1503 - Развој националног система инфраструктуре квалитета 

 
Правни основ: Правна акта на којима се заснива рад АТС су: Закон о акредитацији, Одлука о изменама и допунама 
оснивачког акта Акредитационог тела Србије и Статут Акредитационог тела Србије 

 
Опис: 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. 
 
 

 
Циљ 1: Утврђивање компентентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) ради обезбеђења квалитета и безбедности производа и 
услуга.   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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  

Број издатих 
одлука 2015 517 742 744 745 

2. Број нових шема за оцењивање усаглашености које су 
предмет 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). 

Нове шеме 2019 . 3 3 3 

 
Циљ 2: Уклањање трговинских баријера кроз признавање еквивалентности система акредитације (EA MLA, ILAC MRA, IAF MLA) 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат усаглашених докумената АТС у складу са 
захтевима међународних организација за акредитацију 
(EA, ILAC, IAF) 
 
Koментар: Потписивањем споразума долази до 
међусобног прихватања извештаја и сертификата 

% 2015 90% 100% 100% 100% 
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акредитованих ТОУ, чиме се омогућава несметано 
кретање роба и услуга, без непотребних препрека, 
односно техничких баријера у трговини 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду АТС и 
Регистар акредитованих ТОУ који је доступан на 
интернет порталу АТС (www.ats.rs) 
 
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: остваривање сарадње са надлежним државним органима у разматрању 
питања која се односе на израду законских и подзаконских 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: остваривање 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 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1510 - Привлачење инвестиција 
 
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 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број примљених захтева  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 0 0 - - - 

2. број решених захтева  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 0 0 - - - 

 
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 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 
 
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 
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унутрашњег и међународног транспорта, путева и безбедности у области друмског, железничког, водног и 
ваздушног саобраћаја.  

 
Циљ 1: Сузбијање сиве економије и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Инспекција за безбедност 
пловидбе 

% 2016 70 - -  

2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Инспекција за државне путеве 

% 2016 60 - -  

3. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Инспекција за друмски саобраћај 

% 2016 75 - -  

4. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Инспекција за железнички 
саобраћај 

% 2016 67 - -  

 
Циљ 2: Повећање сигурности транспортног система и безбедности грађана и грађанки Републике Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број незгода при вршењу железничког 
саобраћаја/незгоде на путним прелазима и ван њих 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2016 231/47 - -  

2. Број несрећа при вршењу железничког саобраћаја/број 
несрећа на путним прелазима и ван њих 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај ,,Инфраструктуре 
железнице Србије,,а.д 

број 2016 208/72 - -  

3. Број погинулих (по полу) у друмском саобрaћају 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: http://serbia.gdi.net/azbs/ 

број 2016 607 - -  

4. Број саобраћајних незгода са смртним 
последицама/тешко повређеним путницима у друмском 
саобраћају 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: http://serbia.gdi.net/azbs/ 

број 2016 

551 (с.н. са 
погинулима) 

13.850 (с.н. са 
тешко 

повређенима) 

- -  

5. Учешће саобраћајних незгода са смртним последицама 
у укупном броју саобраћајних незгода у друмском 

% 2016 1,3 - -  
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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 

% 2016 9 - -  

 
Програмска активност: 0001 - Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број међународних уговора и међународноправних 
аката у складу са којима је предвиђено ослобађање од 
режима дозвола у међународном превозу ствари  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Међународни уговори и 
међународноправна акта из области 

Број 
билатерални/
транзитни/пр

евоз за/из 
треће државе 

2017 11/12/2 - -  

 
Програмска активност: 0002 - Железнички и интермодални саобраћај 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
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; 
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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; инспекцијски 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лаганих вожњи на магистралним путевима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији уговора 
између Владе и ,,Инфраструктуре железнице,, а.д којим 
се уређују међусобна права и обавезе  

број 2016 50 - -  

2. Започета реконструкција пруга/деоница пруга 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији програма 
пословања ,, Инфраструктуре железнице,, а.д и 
Извештај о реализацији пројеката 

км 2016 124 - -  

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. 

% 2016 54,2 - -  

 
Циљ 2: Повећање конкурентности железничког саобраћаја у односу на друге видове саобраћаја 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обим превезене робе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији програма 
пословања,,Србија Карго,, а.д.  

тона 2016 12.000.000 - -  

2. Превезени путници (без Беовоза) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  о реализацији програма 
пословања ,, Србија Воз,, а.д. 

број 2016 6.000.000. - -  

 
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 
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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.  

 
Циљ 1: Ефикасно коришћење компаративних предности водног саобраћаја-транспорт робе и путника у лукама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећан број корисница/ка у лучким капетанијама  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места 

број 2016 5 - -  

2. Промет у лукама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Завод за статистику 

тона/милион 2016 6 милиона 
тона - -  

 
Програмска активност: 0004 - Ваздушни саобраћај 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: Закон о ваздушном саобраћају 

 
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 
међународним 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављање параметра око аеродрома 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 
аеродрома 2018 - - -  

 
Програмска активност: 0005 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: Закон о равноправности полова 
Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са акционим планом за период 
од 2016. до 2020 године 
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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  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда секторске родне анализе  
 
Koментар: Израда анализе надлежности МГСИ за развој 
пешачке и бициклистичке инфраструктуре и јавног 
превоза 
 
Извор верификације: Координационо тело за родну 
равноправност 

број 2017 1 - -  

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  

% 2017 
50% жена / 

50% 
мушкарци  

- -  

 
Циљ 2: Повећано учешће жена у одлучивању у сектору саобраћаја 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 20 - -  

 
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: - 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2018 - - -  

2. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2019 - - -  

 
Пројекат: 4003 - ИПА 2020-Подршка ЕУ интеграцијама-неалоцирана средства 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: Споразум ИПА 2020 

 
Опис: Радови на реконструкцији и адаптацији јавних зграда у Србији за особе са инвалидитетом и услуге за надзор 
радова на реконструкцији и адаптацији јавних зграда у Србији за особе са инвалидитетом 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Извор верификације: - 

- 2023 - - - - 

 
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - -   

 
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 спровођење пројекта у оквиру 
Транснационалног програма ,, Дунав,, са Републиком Словенијом 

 
Опис: Имплементација Стратегије ЕУ за Дунавски регион ће се у наредном трогодишњем периоду (2017-2019) 
финансирати из Interreg Транснационалног програма „Дунав“, из буџета Европске уније - програм финансирања за 
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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: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - -   

 
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: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - -   

 
Пројекат: 7081 - ИПА 2020 - Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - - - - 

 
ПРОГРАМ: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 
 
Опис: Реализација овог програма подразумева координисану припрему и реализацију пројеката изградње и 
реконструкције саобраћајне инфраструктуре 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 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Квалитет инфраструктуре  квалитет железничке 
инфраструктуре 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Оцена конкурентности Светског 
економског форума (извештај 2016-2017. година) 

ранг 2016 90 -   

2. Просечна густина мреже аутопутева  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Статистички билтен - SECAP 

Oднос 
површине 

земље 
(88.361км²) и 
км изграђене 

мреже 
аутопутева 

2016 665 -   

 
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 планирању и изградњи 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одступања од планиране динамике  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај стручног надзора и 
динамички планови 

% 2016 10% - -  

 
Пројекат: 4004 - Пројекат унапређења трговине и транспорта Западног Балкана уз примену 
вишефазног програмског приступа 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о зајму - пројекат унапређење трговине и саобраћаја Западног 
Балкана између РС и Међународне банке за обнову и развој. 

 
Опис: Продубљивање регионалне трговинске интеграције као део стратегије раста на повећању продуктивности од 
највишег значаја за земље Западног Балкана. 

 
Циљ 1: - 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - - -  

 
Пројекат: 4007 - Развој и инсталација система за навигационо праћење и електронско обележавање 
пловног пута на Сави (AtoNs) 
 
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 
Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године  
 

 
Опис: Пројекат има за циљ набавку и инсталацију опреме за успостављање система за надзор пловидбе и 
обележавање водног пута на Сави. Коришћењем IT технологија, односно уградњом AIS транспондера на бове за 
обележавање пловног пута, успоставиће се мрежа реалних и виртуелних AtoNa, тако да ће заповедници бродова, 
коришћењем електронских навигационих карата, увек имати информацију где се налази пловни пут, независно од 
стварних услова пловидбе (магла, ноћ, оштећеност постојећих бова за обележавање пловног пута и др). 
Пројекат ће обухватити набавку и инсталацију опреме и интеграцију система. 
Циљне групе пројекта су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бродарске компаније.  
 

 
Циљ 1: Број постављених AtoNs бова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број радио уређаја у ЛК  
 
Koментар: Пројекат ће омогућити унапређење 
система за надзор пловидбе и обележавање водног 
пута на Сави и омогућити несметану пловидбу на Сави 
у свим условима пловидбе (ноћу, у условима смањене 
видљивости услед магле, снега, јаке кише и сл.) 
 
Извор верификације: - 

комад 2020 0 -   

 
Пројекат: 4008 - Програм интегралног развоја Овчарско-Кабларске клисуре 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Главни циљ је да се кроз реализацију пројеката до отварања деонице ауто пута „Милош Велики“ од Прељине 
до Пожеге, максимално уреди и оспособи овај предео изузетних одлика (Уредба о проглашењу предела изузетних 
одлика "Овчарско-кабларска клисура"), како би на крају кроз привлачење директних инвестиција и проширење 
туристичко-угоститељских капацитета овог краја, максимизовали исплативост инвестиција предвиђених 
програмом.  
Главни пројекти из инфраструктуре су следећи: 
1. Реконструкција пута Овчар бања – Потркање – Шиљаковица (Чачак) 
2. Изградња паркинга на локацији језера Међувршје (Чачак) 
3. Изградња улазних капија заштићеног подручја на локацији код Паковраћа (Чачак) 
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4. Изградња пута Овчар бања – Овчар (Чачак, Лучани) 
5. Изградња саобраћајнице са мостом Овчар бања - Лучани (Чачак, Лучани) 

 
Циљ 1: Интегрални развој Овчарско-Кабларске клисуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат реализације пројекта 
 
Koментар: 1. Реконструкција пута Овчар бања – 
Потркање – Шиљаковица (Чачак) 
2. Изградња паркинга на локацији језера 
Међувршје (Чачак) 
3. Изградња улазних капија заштићеног 
подручја на локацији код Паковраћа (Чачак) 
4. Изградња пута Овчар бања – Овчар (Чачак, 
Лучани) 
5. Изградња саобраћајнице са мостом Овчар 
бања - Лучани (Чачак, Лучани) 
 
Извор верификације: остварена реализација 

% 2023 0 - - - 

 
Пројекат: 4009 - Програм интегралног развоја Југозападне Србије 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Подручје југозападне Србије је предео изванредне пејзажне разноликости, лепоте и атрактивности које је 
богато термалним изворима са лековитом водом у Пролом бањи, Луковској бањи, Куршумлијској бањи, 
Сијаринској бањи, Богутовачкој бањи, Матарушкој бањи. На Радан планини налази се један од ретких природних 
феномена који је добијен ерозијом земљишта, споменик природе Ђавоља варош. Јединствено и значајно културно 
историјско наслеђе огледа се у археолошким налазиштима Плочник код Прокупља и Царичин град код Лебана, док 
је тврђава Маглич је једно од најочуванијих средњовековних утврђења. 
Пројекти из области туризма, животне средине и инфраструктуре, значајно ће изменити комплетну слику овог дела 
Србије и учинити атрактивном локацијом за даљи развој и улагања. Програм спроводи и надгледа Међуресорна 
радна група за уређење и развој Југозападне  Србије. Најзначајнији инфраструктурни пројекти: 
1. Изградња пута преко Радан планине -Бојник општина (1. поддеоница: Пролом бања - Беговића гроб, 2. 
поддеоница  Беговића гроб - Ивање Царичин град, 3. поддеоница Беговића гроб - Гајтанска врата (спаја општине 
Бојник, Куршумлију, Медвеђу, Лебане и два региона Јабланички и Топлички) 
2. Изградња пута Лесковац – Бојник 
3. Изградња пута до Куршумлијске бање (веза са Ниш-Мердаре) 
4. Паркинг и прилаз мосту код тврђаве Маглич, Краљево. 

 
Циљ 1: Интегрални развој југозападне Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат реализације пројекта 
 
Koментар: 1. Изградња пута преко Радан 
планине -Бојник општина (1. поддеоница: Пролом бања - 
Беговића гроб, 2. поддеоница  Беговића гроб - Ивање 
Царичин град, 3. поддеоница Беговића гроб - Гајтанска 
врата (спаја општине Бојник, Куршумлију, Медвеђу, 
Лебане и два региона Јабланички и Топлички). 
2. Изградња пута Лесковац – Бојник 
3. Изградња пута до Куршумлијске бање (веза са 
Ниш-Мердаре) 

% 2023 0 - - - 
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4. Паркинг и прилаз код тврђаве Маглич, 
Краљево 
 
 
Извор верификације: остварена реализација 
 
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 планирању и изградњи 

 
Опис: Фрушкогорски коридор је део путног правца (у дужини од 45,35 км) Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница-граница 
са БиХ. Овај правац спаја Србију са Хрватском, БиХ и ширим окружењем, као и Војводину са западном Србијом. 
Фрушкогорски коридор се састоји из 4 деонице, а како следи: 
Деоница 1: Административно подручје Града Новог Сада (Парагово- петља Марија Снежна- планирана петља за 
Е75-планирани део ДП 100 –Жежељев мост), Л=11,279 км, 
Деоница 2: Од административног подручја Новог Сада до почетка обилазнице око Руме (Парагово, тунел, 
обилазница око Ирига), Л=16,760 км, 
Деоница 3: Административно подручје Града Новог Сада (Планирана петља за Е75- планирани мост преко Дунава-
веза са аутопутем Е 75 и петља КАЋ, Л= 6,900 км, 
Деоница 4: Обилазница Руме, Л=10,41 км. 
 

 
Циљ 1: Изградња брзе саобраћајнице 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Физичка реализација 
 
Koментар: Поред бољег повезивања са непосредним и  
међународним окружењем, најзначајнији 
интрарегионални ефекти реализације коридора 
огледају се у побољшању регионалне позиције у домену 
приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних 
подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига и Руме) и 
уклањању транзита са подручја Националног парка 
„Фрушка гора” (изградња тунела). 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 45 65 - 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације Уговора 
 
Koментар: - 

% 2016 82,49 -   
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Завршетак израде пројектне документације 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Позитиван извештај републичке 
ревизионе комисије 

% 2016 82,47 -   

 
Пројекат: 5015 - Пројекат мађарско - српске железнице 
 
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, 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 

 
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: Завршетак радова на модернизацији и реконструкцији пруге Београд Центар – Стара Пазова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених грађевинских радова и радова на 
контактној мрежи и електроенергетским постројењима 
(физичка реализација) 
 
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 

% 2020 35,02 - -  
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изграђена у складу са европским прописима и 
стандардима и испуњавати потребне  услове да буде 
саставни део Трансевропске транспортне мреже (TEN-
T).   
 
Извор верификације: - 
 
Циљ 2: Пуштање у рад сигнално сигурносних подсистема, и телекомуникационих и управљачких подсистема на деоници Стара Пазова - Нови 
Сад  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова укључујући набавку и 
испоруку опреме, уградњу, тестирање и пуштање у рад 
сигнално сигурносних подсистема, и 
телекомуникационих и управљачких подсистема на 
деоници Стара Пазова   - Нови Сад  (физичка реализација) 
 
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: - 

% 2020 0 - -  

 
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-Y-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 аутопута Е-75 деоница ГП Келебија - петља Суботица ЈУГ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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  

% 2016 10 -   
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Југ“ (укрштај IА реда број 1)   
 
 
Извор верификације: Извештај стручног надзора 
 
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 до 2020. године, Генерални план града Београда до 2021. године 
 

 
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 петље 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: Изграђен ауто пут 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености 
 
Koментар: Скраћење времена путовања за транзитне 
токове који ће прећи на Обилазницу, као и за почетно-
завршне токове који би користили Обилазницу; 
смањење загушења на делу најоптерећеније основне 
мреже градских саобраћајница; смањење броја 
саобраћајних незгода на делу најоптерећеније основне 
мреже градских саобраћајница; смањење трошкова 
експлоатације возила; смањење штетних гасова и буке 
од возила на ужем градском подручју. 
 
Извор верификације: - 

% 2020 30 -   

 
Пројекат: 5023 - Рехабилитација путева и унапређење безбедности саобраћаја 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Република Србија је склопила 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).  

 
Опис: Средства су намењена за пројекат рехабилитације путева и безбедност саобраћаја. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2018 - -   

 
Пројекат: 5026 - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње 
величине у Србији V и Зелени градови 
 
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 
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију 
 

 
Опис: Програм се спроводи у циљу изградње  фабрика за пречишћавање пијаће воде и  фабрика за пречишћавање 
отпадних вода, као и рехабилитације и проширење комуналног система водоснабдевања, сакупљања и 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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације 
 
Koментар: Ургентне потребе за решавање проблема 
водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода као и 
поштовања законске регулативе у вези са заштитом 
животне средине и заштитом здравља људи у складу 
са Нацртом плана заштите воде од загађења и 
Средњорочним планом за транспозицију ЕУ директива  
91/271/ЕЕЦ,    2000/60/ЕЦ, 2008/105/ЕЦ, 2006/118/ЕЦ, 
98/83/ЕЦ  
 
Извор верификације: - 

% 2020 23,77% 45% 48% 51% 

 
Пројекат: 5027 - Реконструкција железничке пруге Ниш - 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 
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Ниш-Црвени Крст и изградњу 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: Завршетак радова грађевинске реконструкције деонице Сићево-Димитровград 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова грађевинарске 
реконструкције деонице Сићево - Димитровград  
(физичка реализација)  
 
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 и изградњу дренажне мреже 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 9% 16%  

 
Циљ 2: Завршетак изградње грађевинског дела обилазне пруге око Ниша 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на изградњи обилазне 
пруге око Ниша (физичка реализација)  
 
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 и изградњу дренажне мреже 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 5% 14%  

 
Циљ 3: Завршетак радова на електрификацији и уградњи сигнално сигурносне и телекомуникационе опреме 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на електрификацији и 
уградњи СС и ТТ опреме на деоници Сићево – 

% 2021 0 6% 15%  
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Димитровград и обилазној прузи   (физичка реализација)  
 
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 и изградњу дренажне мреже 
 
Извор верификације: - 
 
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, 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 
 

 
Опис: Стари мост саграђен је пре 60 година и у изузетно је лошем стању. Мост се налази на државном путу IБ 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 2х0,80 м. 
Средства 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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изведених радова 
 
Koментар: Пројекат се реализује у циљу побољшања 
инфраструктурне повезаности и међурегионалне 
сарадње што ће утицати на развој привреде обе 
државе. 
 
Извор верификације: - 

% 2019 0 -   

 
Пројекат: 5030 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Каракај (Зворник) 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. 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 
 

 
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 
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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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изведених радова 
 
Koментар: Пројекат се реализује у циљу побољшања 
инфраструктутрне повезаности и међурегионалне 
сарадње што ће утицати на развој привреде обе 
државе. 
 
Извор верификације: - 

% 2019 0 -   

 
Пројекат: 5032 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Шепак 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. 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 
 

 
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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изведених радова 
 
Koментар: Пројекат се реализује у циљу побољшања 
инфраструктурне повезаности и међурегионалне 
сарадње што ће утицати на развој привреде обе 
државе 
 
 
 
Извор верификације: - 

% 2019 0 -   
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Пројекат: 5033 - Реконструкција моста на граничном прелазу - Скелани (Бајина Башта) 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. 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 
 

 
Опис: Мост се налази на државном путу IIА реда број 171 преко реке Дрине. Конструкција моста је челична 
захваћена корозијом. Неопходно 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 километара, а реконструкцијом моста дужина 
транспорта робе биће свега један километар. Средства су потребна за реконструкцију моста, како би се омогућио 
безбедан путнички саобраћај и саобраћај за теретна возила. 
 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изведених радова 
 
Koментар: Пројекат се реализује у циљу побољшања 
инфраструктурне повезаности и међурегионалне 
сарадње што ће утицати на развој привреде обе 
државе 
 
 
 
Извор верификације: - 

% 2019 0 -   

 
Пројекат: 5034 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина - Пожега 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Просторни план Републике Србије до 2020. године, 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 аутопута од Прељине до Пожеге у пуном профилу са 
припадајућим објектима, петљама, тунелима и мостовима. Карактеристично 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 Црној гори (Бољаре) и 
БиХ (Котроман). 
 

 
Циљ 1: Изградња аутопута Е-763, деоница: Прељина-Пожега 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Пројекат „Београд – Јужни Јадран”(Милош 
Велики) Е-763 је у различитим фазама реализације, како 
би се завршио комплетан Пројекат „Београд – Јужни 
Јадран” Е-763 (укупна дужина 258 km) до границе са 
Црном Гором потребно је изградити преостале две 
деонице Прељина – Пожега (дужине 30,9 km) и Пожега – 
Бољаре (дужине 107 km) 
 
 
 
Извор верификације: - 

% 2020 6,77 100   

 
Пројекат: 5035 - Изградња аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Просторни план 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 – 110,3 км 

 
Циљ 1: Изграђен ауто пут 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености 
 
Koментар: На овом подручју живи близу 500 хиљада 
становника, послује преко 21 хиљада малих и средњих 
предузећа и предузетника, оформљено је око 10 
пословних и једна слободан зона. У овом делу Србије  
налази се шест планина, око 20 манастира и десет 
популарних дестинација бањског туризма 
 
Извор верификације: - 

% 2020 10 100   

 
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 

 
Опис: 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 
комплетну замену електромашинске опреме (електрохидрауличког погона, дела хидромеханичке опреме и 
помоћне системе) као и део грађевинских радова (реконструкцију контролног торња и технолошких просторија, 
као и багеровање предпристаништа ове преводнице).  
Пројектом ће бити знатно повећана безбедност и функционалност бродске преводнице у смислу скраћивања 
потребног времена за реализацију операције превођења бродова као и смањивање непланираних застоја, што ће  
имати позитивне ефекте на укупну пловидбу на Дунаву, као и на развој индустрије и економије у региону. Поред 
тога, биће продужен радни век ове преводнице за 25 година. 
Циљна група Пројекта су МГСИ, ЕПС, бродарске компаније, луке и власници роба које се превозе унутрашњим 
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водним путевима. 
Студију оправданости са Идејним пројектом израдио је ЕПС. Израда тендерске документације за радове са 
Студијом о процени утицајна животну средину финансирана је кроз PPF8. 
 
 

 
Циљ 1: Смањење времена превођења бродова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Време потребно за превођење 
 
Koментар: Пројектом ће бити знатно повећана 
безбедност и функционалност бродске преводнице у 
смислу скраћивања потребног времена за реализацију 
операције превођења бродова као и смањивање 
непланираних застоја, што ће  имати позитивне 
ефекате на укупну пловидбу на Дунаву, на бродарске 
компаније и луке као и на развој индустрије и економије 
у региону. Поред тога, биће продужен радни век ове 
преводнице за 25 година. 
 
Извор верификације: - 

1 минут 2017 110 минута 90 минута   

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инсталираних хидро-метео 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.  
 
Извор верификације: - 

комад 2019 0 14   

 
Пројекат: 5040 - Успостављање VTS и VHF радио-телефонског система на унутрашњим водним 
путевима Републике Србије 
 



278 
 

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 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, граничне службе и 
бродарске компаније. 
 
 

 
Циљ 1: Инсталација система VHF радио везе и опреме за надзор саобраћаја у VTS центру 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број радио уређаја у ЛК  
 
Koментар: 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. 
 
Извор верификације: - 

комад 2018 0 10 -  

 
Пројекат: 5042 - Вађење потонуле немачке флоте из Другог светског 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 
 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извађених бродова 
 

1 комад 2018 0 - -  
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Koментар: Повећање протицајног профила реке Дунав 
на предметном сектору , а самим тим и бољи услови за 
безбедно одвијање водног саобраћаја, посебно у 
периодима године са израженим ниским водостајима. 
 
Извор верификације: - 
 
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  

 
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 Републике Србије, преко Сремске Раче до 
Кузмина у дужини од око 17 км, са мостом преко реке Саве. 

 
Циљ 1: Изградња аутопута Е-761, Београд - Сарајево 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Пројекат се реализује у циљу унапређења 
инфраструктурне повезаности РС и БиХ, односно 
повезивање главних градова две Републике. 
 
Извор верификације: - 

% 2020 7,5 100   

 
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 

 
Опис: Пројекат подразумева изградњу саобраћајнице укупне дужине 77,05 км која се састоји од 3 деонице: 
1. Деоница 1: аутопут Рума-Шабац – 21,14 км (аутопут) 
2. Деоница 2: мост преко реке Саве (са прилазним конструкцијама) – 1,327 км 
3. Деоница 3: брза саобраћајница Шабац – Лозница – 54,58 км (брза саобраћајница) 
Коридор будућег државног пута почиње на територији града Рума, непосредно након преласка аутопута Е-70, 
коридор новопројектованог пута у потпуности напушта садашњи коридор државног пута I реда бр. 21 и обилази 
прво насеље Јарак са источне стране, затим пролази између Хртковаца и Никинаца, па се даље протеже западно од 
Платичева и приближава се левој обали Саве. Мост преко Саве ситуационо је на планираном коридору, на месту 
укрштања са реком Савом, на површинама јавне намене, тачно на месту дефинисаном ГП-у Шапца (западно од 
Кленка), док се траса наставља по будућој обилазници Шапца по просторном плану све до места Штитар. 
На траси саобраћајнице аутопута на деоници Рума – Шабац пројектован је аутопутни попречни профил ширине 29,0 
м + 4,0 м разделна трака, за брзину од 130 км/х.  
Саобраћајни профил моста преко Саве се састоји из четири возне траке, са по две за сваки смер вожње на две 
паралелне конструкције. 
На траси брзе саобраћајнице на деоници Шабац – Лозница пројектован је попречни профил ширине 19,0 м + 3,0 м 
разделна трака, за брзину од 100 км/х.  
 

 
Циљ 1: Изграђена деоница 1 – аутопут Рума-Шабац 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Изградњом ове саобраћајнице повезује се 
коридор Х са коридорoм IV преко државних путева IБ 
реда 12 и 21 (на делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 
- Нови Сад – Рума - Е-70). 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 70 100 - 

 
Циљ 2: Изграђена деоница 2 – мост преко реке Саве 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Изградњом ове саобраћајнице повезује се 
коридор Х са коридорoм IV преко државних путева IБ 
реда 12 и 21 (на делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 
- Нови Сад – Рума - Е-70). 
 
Извор верификације: - 

% 2020 0 60 100 - 

 
Циљ 3: Изграђена деонца 3 – брза саобраћајница Шабац - Лозница 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Изградњом ове саобраћајнице повезује се 
коридор Х са коридорoм IV преко државних путева IБ 
реда 12 и 21 (на делу румунска граница – Зрењанин - Е-75 
- Нови Сад – Рума - Е-70). 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 50 75 - 

 
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: Завршетак радова на изградњи контактне мреже и електроенергетских постројења (Анекс 2) 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених грађевинских радова и радова на % 2021 0 0 0  
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контактној мрежи и електроенергетским постројењима 
(физичка реализација) 
 
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 архитектонско-грађевинских и 
пратећих објеката; 
- погонских електроенергетских објеката; 
- извођење на регулацији водотока и уређењу пружног 
појаса 
 
 
Извор верификације: - 
 
Циљ 2: Завршетак пројектовања јединственог диспечерског центра 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат пројектовања Јединственог диспечерског 
центра (физичка реализација) 
 
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 архитектонско-грађевинских и 
пратећих објеката; 
- погонских електроенергетских објеката; 
- извођење на регулацији водотока и уређењу пружног 
појаса 
 
 
Извор верификације: - 

комад 2020 0 0 0  

 
Циљ 3: Завршетак пројектовања и изградње јединственог диспечерског центра 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат израде техничке документације за 
реконструкцију пруге Ваљево – Врбница – граница са 
Црном Гором (физичка реализација) 
 
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 архитектонско-грађевинских и 
пратећих објеката; 
- погонских електроенергетских објеката; 
- извођење на регулацији водотока и уређењу пружног 
појаса 
 
 
Извор верификације: - 

% 2020 5% 25% 0  
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Пројекат: 5047 - Програм интегрисаног управљања чврстим отпадом у Србији 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Национална стратегија одрживог развоја 
Стратегија управљања отпадом 
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 Стратегијом управљања отпадом и средњорочним планом за 
транспозицију ЕУ директива 2008/98/ЕЦ, 99/31/ЕЦ, 94/62/ЕЦ. Осим изградње нових капацитета акценат је и на  
одрживом раду комуналног 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. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације 
 
Koментар: Ургентне потребе за решавање проблема 
одлагања комуналног отпада услед недовољних 
капацитета постојећих депонија, као и поштовања 
законске регулативе у вези са заштитом животне 
средине и заштитом здравља људи и oбeзбeђивaње 
eкoлoшки и санитарно бeзбeднoг oдлaгaњa и 
трeтмaнa комуналног отпада у склaду сa прaвним 
тeкoвинaмa ЕУ. Уговор о зајму je  потписан 
11.12.2019.године. 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0% 2% 6% 15% 

 
Пројекат: 5048 - Изградња аутопута Е-763, деоница: Нови Београд-Сурчин 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – града Београда (целине I-XIX) -план детаљне регулације подручја уз 
Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза 
 

 
Опис: Пројектом је предвиђена изградња 7,9 км брзе саобраћајнице у циљу успостављања најкраће везе урбаних 
делова Београда (градска општина Нови Београд)  и укључења на аутопут Е-763 (Сурчин-Пожега).  
Изградња деонице ће значајно смањити саобраћајно оптерећење деонице аутопута Е-75 у широј зони Београда. 
 
 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Физичка реализација 
 
Koментар: Деоница Нови Београд-Сурчин је од 
изузетног значаја за функционисање читавог коридора 
Милош Велики аутопут Е-763, имајући у виду да 
представља везу града Београда са новим ауто-путем 
и у овом тренутку чини недостајућу деоницу на 
почетку читаве руте. . Успоставиће се веза са 
Обилазницом око Београда,  Е-75 (граница са 
Мађарском, Хоргош - Нови Сад-Београд), Коридор X, Е-70 
(граница са Хрватском, Батровци - Београд), Е-763 
(Београд – Пожега - граница са Црном Гором Бољаре) и 
Коридор X 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 - -  

 
Пројекат: 5049 - Програм водоснабдевања и пречишћања отпадних вода у општинама средње 
величине у Србији 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. године 
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 Националном стратегијом управљања 
водама до 2034. године  и Средњорочним 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 комуналног предузећа у складу са 
обавезама усаглашавања са директивама ЕУ 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације 
 
Koментар: Ургентне потребе за решавање проблема 
водосбабдевања и пречишћавања отпадних вода као и 
поштовања законске регулативе у вези са заштитом 
животне средине и заштитом здравља људи у складу 
са Националном стратегијом одрживог развоја, 
Националном стратегијом управљања водама и 
Средњерочним планом за транспозицију ЕУ директива  
91/271/ЕЕЦ,    2000/60/ЕЦ, 2008/105/ЕЦ, 2006/118/ЕЦ, 
98/83/ЕЦ  
 
Извор верификације: - 

% 2021 0% 1% 14% - 

 
Пројекат: 5050 - Изградња аутопута Ниш-Мердаре, деоница: Ниш-Плочник 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 
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Правни основ: Просторни план подручја подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш - Мердаре 

 
Опис: Пројекат обухвата четири  дела: 
Део 1: грађевински радови везано за изградњу деонице према стандардима полу-профила аутопута, између Ниша 
и Плочника (деонице 1-4), у дужини од 32,6 km: 
• Деоница 1 (km 0+000 - km 5+500), дужине од 5,5 km - почиње на постојећој петљи „Мерошина (Прокупље)ˮ 
на коридору аутопута Е-75 и завршава се после планиране петље „Мерошина-истокˮ. Деоница је пројектована за 
брзину од 130 km/h.  
• Деоница 2 (km 5+500 - km 14+280), дужине 8,8 km - почиње после петље „Мерошина-истокˮ и завршава се 
пре планиране петље „Прокупље-истокˮ. Деоница је пројектована за брзину од 130 km/h. 
• Деоница 3 (km 14+280 - km 27+096), дужине 12,8 km - пролази кроз грађевинско подручје Прокупља и 
карактеришу је веома сложени просторни услови. Пројектована је за брзину од 130 km/h. 
• Деоница 4 (km 27+096 - km 32+650), дужине 5,6 km - почиње у долини реке Топлице по изласку коридора 
аутопута из грађевинског подручја Прокупља, и завршава се непосредно после планиране петље „Белољинˮ. 
Пројектована је за брзину од 130 km/h. 
Део 2: консултантске услуге за имплементациону подршку и надзор над грађевинским радовима из Дела 1 
Пројекта; 
Део 3:  консултантске услуге за помоћ Извршиоцу пројекта у развоју и спровођењу поступака набавки и 
обезбеђењу могућности за обуку 60 младих инжењера и студената  у току изградње Дела 1 Пројекта; 
Део 4:  ангажовање консултаната за потребе Банке који ће надгледати и вршити контролу спровођења Пројекта, 
укључујући и спровођење Акционог плана за заштиту животне и друштвене средине. 
 

 
Циљ 1: Функционисање саобраћаја на деооници Ниш-Плочник 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Cost/benefit анализа (економски ток) 
 
Koментар: Пројекат је прва фаза етапног побољшања 
путног правца дужине 77 km између Ниша и 
административног прелаза Мердаре, који представља 
главну карику која недостаје на SEETO (South East Europe 
Transport Observatory) путном правцу 7 (Рута 7). Овај 
пројекат је важан део Руте 7 која представља везу 
између SEETO Руте 6 и Коридора Xc (Ниш-бугарска 
граница) и који повезује Ниш са Албанијом и Јадранским 
и Јонским морем и њиховим лукама.  
 
Извор верификације: Извештаји ЈП Путеви Србије 

€ 2018 
-

299.208.884,0
0 

131,804,826 263,609,652  

2. Вредност времена путовања за путничка возила  
 
Koментар: Пројекат је прва фаза етапног побољшања 
путног правца дужине 77 km између Ниша и 
административног прелаза Мердаре, који представља 
главну карику која недостаје на SEETO (South East Europe 
Transport Observatory) путном правцу 7 (Рута 7). Овај 
пројекат је важан део Руте 7 која представља везу 
између SEETO Руте 6 и Коридора Xc (Ниш-бугарска 
граница) и који повезује Ниш са Албанијом и Јадранским 
и Јонским морем и њиховим лукама 
 
Извор верификације: Извештаји ЈП Путеви Србије 

€/возила-сат 2015 2.83 4.16 за 2040. 
год. 

4.46 за 2045. 
год.  

3. Приход од наплате путарине 
 
Koментар: Пројекат је прва фаза етапног побољшања 
путног правца дужине 77 km између Ниша и 
административног прелаза Мердаре, који представља 
главну карику која недостаје на SEETO (South East Europe 
Transport Observatory) путном правцу 7 (Рута 7). Овај 
пројекат је важан део Руте 7 која представља везу 

€/дан са ПДВ 2035 23.758,00 32.551,00 33.528,00  



285 
 

између SEETO Руте 6 и Коридора Xc (Ниш-бугарска 
граница) и који повезује Ниш са Албанијом и Јадранским 
и Јонским морем и њиховим лукама.  
 
Извор верификације: Извештаји ЈП Путеви Србије 
 
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 депоновање 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. Прву фазу чине багерски радови на критичном сектору „Кленак“ а другу фазу у чине 
регулациони радови на ушћу Дрине. 

 
Циљ 1: Успостављање услова за безбедну пловидбу у погледу распложивих габарита пловног пута на три критична сектора за пловидбу на 
реци Сави 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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.   
 
 
Извор верификације: - 

ком 2019 3 2 0  

 
Пројекат: 5052 - Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Кикинди 
 
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 
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију 
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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 Прогама 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 континуираног снабдевања становништва  здравом 
пијаћом водом задовољавајућег квалитета у складу са важећим стандардима и законском регулативом. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације 
 
Koментар: Ургентне потребе за решавање проблема 
пијаће воде у Кикинди као и поштовања законске 
регулативе (уклањање арсена, органских материја, 
бор), у складу са националном стратегијом, 
директивама ЕУ и Светске здравствене организације 
ради заштите здравља људи. 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0% 86% 100%  

 
Пројекат: 5054 - Унапређење услова за превођење бродова у оквиру бране на Тиси код Новог Бечеја 
 
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  

 
Опис: Циљ пројекта је подизање капацитета за превођење бродова у оквиру бране на Тиси, како би се омогућило 
истовремено превођење више од једног пловила. 
Тренутне димензије преводнице омогућавају да се истовремено преводи искључиво једно пловило максималне 
дужине 85 метара и ширине 12 метара, што проузрокује огромне губитке времена и новца за бродаре. 
Наиме, за спровођење операције превођења једног састава који се састоји од потискивача и две или четири 
потиснице у саставу (уобичајени састави у пловидби на категорији водног пута IV којој припада Тиса), потребно је 
најмање 5 до 6 сати што представља значајан губитак времена. Такође, овакво ограничење у капацитету 
преводнице проузрокује значајне финансијске губитке за бродаре, обзиром да сам процес превођења 
подразумева стално ангажовање потискивача који мора да манипулише потисница у саставу.  
Све претходно наведено значајно утиче да бродари и агенти (шпедитери) не укључују у значајнијој мери Тису у 
планове за превоз већих количина роба.  
Реконструкцијом постојеће преводнице у циљу њеног продужења на 160 метара у дужину и 24 метара у ширину 
или изградњом нове преводнице датих димензија на другој страни бране, омогућило би се истовремено 
превођење једног састава уобичајног за категорију водног пута IV којој припада Тиса, а тиме и веће коришћење 
Тисе за превоз великих количина роба између Србије и Мађарске. Такође, омогућиће се већа искоришћеност Луке 
Сента, али и отварање могућности за изградњу још једне луке на српском делу Потисја, како би се боље 
искористили постојећи извозни капацитети компанија која послују у деловима Баната који гравитирају ка Тиси. 
 
 

 
Циљ 1: Повећање броја превођења пловила кроз преводницу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број преведених пловила Број 2020 1201 1201 1201 - 
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Koментар: Преводница на Тиси у својим садашњим 
габаритима омогућава да се истовремено преводи 
искључиво једно пловило максималне дужине 85 метара 
и ширине 12 метара, што проузрокује огромне губитке 
времена и новца за бродаре. Такође, бродска 
преводница на Тиси од пуштања у рад 1977. године није 
ремонтована, тако да постоји опасност престанка 
њеног рада, што ће онемогућити пловидбу на читавом 
току Тисе која има статус међудржавне реке отворене 
за пловидбу бродова свих застава. 
 
Извор верификације: - 

превођења 
пловила 

 
Циљ 2: Већи промет робе на преводници 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Робни промет на преводници   
 
Koментар: Реализација пројекта ће омогућити 
укључицање реке Тисе у логистичке токова и планове 
компанија за превоз већих количина роба реком, као 
најјефтинијим и најефикаснијим видом транспорта за 
превоз великих количина роба на већим удаљеностима, 
као и смањивање загађења животне средине имајући у 
виду да је водни транспорт еколошки 
најприхватљивији вид транспорта. 
 
Извор верификације: - 

Тоне (t) 2020 392.000 t 392.000 t 392.000 t - 

 
Пројекат: 5055 - Изградња нове Луке у Београду 
 
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 
 

 
Опис: Циљ пројекта је да се изградњом нове луке у Београду у близини Пупиновог моста добије мултимодалнo 
чвориште који ће омогућити повезивање друмског (E-70, E-75, регионални пут Београд-Вршац и Београд-
Зрењанин), железничког (пруга Будимпешта-Београд-Солун) ваздушног (аеродром Никола Тесла) и водног 
транспорта. На овај начин Лука Београд ће омогућити повезивање неких од најважнијих европских коридора, и то 
„Рајна-Дунав“ коридора, Коридора Оријент/исток-Медитеран, Медитеранског и Балтичко-јадранског коридора. 
Реализацијом овог пројекта оствариће се циљ дефинисан у Уредби 1315/2013 o смерницама Заједнице за развој 
Трансевропске транспортне мреже, у којој је Лука Београд  дефинисана као део Core мреже речних лука и која 
треба да допринесе саобраћајној повезаности читавог региона. 

 
Циљ 1: Повећање обима претовара робе у Луци Београд 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина претовара робе у луци 
 
Koментар: Циљ пројекта је да се изградњом нове луке у 
Београду у близини Пупиновог моста добије 
мултимодалнo чвориште који ће омогућити 
повезивање друмског (E-70, E-75, регионални пут 
Београд-Вршац и Београд-Зрењанин), железничког 

Количина 
претовара у 

Луци Београд 
2019 190.000 тона 

претовара 
190.000 тона 

претовара 
190.000 тона 

претовара  
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(пруга Будимпешта-Београд-Солун) ваздушног 
(аеродром Никола Тесла) и водног транспорта. На овај 
начин Лука Београд ће омогућити повезивање неких од 
најважнијих европских коридора, и то „Рајна-Дунав“ 
коридора, Коридора Оријент/исток-Медитеран и 
Балтичко-јадранског коридора 
 
Извор верификације: - 
 
Пројекат: 5056 - Проширење капацитета Луке Сремска Митровица 
 
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  

 
Опис: Циљ пројекта је проширење капацитета Луке Сремска Митровица изградњом нафтног терминала, терминала 
за претовар расуте робе (пољопривредни производи и речни агрегати), као и проширење контејнерског 
терминала. 
Имајући у виду развијену индустријску зону која се налази у залеђу Луке Сремска Митровица, као и потребу 
привредних субјеката који послују у Сремској Митровици, али и у осталим деловима Сремског управног округа 
(Сремска Митровица, Шид, Инђија, Рума, Пећинци, Ириг) да у већој мери користе водни транспорт за превоз већих 
количина робе на већој удаљености, Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије за период 2015-2025. 
година, препозната је потреба за проширивањем лучког подручја ове луке у циљу изградње нових лучких 
капацитета.  
Саставни део овог пројекта ће бити и уређење критичног сектора „Сремска Митровица“ који представља један од 5 
критичних сектора за пловидбу на реци Сави. 
 

 
Циљ 1: Повећање претовара робе у Луци Сремска Митровица 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина претовара робе на Терминалу  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Количина 
претовара у 

Луци С. 
Митровица 

2019 200.000 тона 
претовара 

200.000 tona 
pretovara 

550.000 tona 
pretovara  

 
Пројекат: 5057 - Проширење капацитета Луке Богојево 
 
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  

 
Опис: Циљ пројекта је да се изградњом нових силоса за жито и уљарице, као и додатних складишних простора и 
пратеће лучке инфраструктуре (железничког индустријског колосека ради повезивања Луке са националном 
железничком мрежом у дужини од 2,5 km, као и још једног вертикалног кеја, укључујући и мањи контејнерски 
терминал) омогући већа искоришћеност повољног гео-саобраћајног положаја Луке Богојево у односу на регионе 
Бачке, али и источне Хрватске. У питању је лука која је доминантно везана за претовар пољопривредних 
производа, и то житарица и вештачког ђубрива, а у протеклих пет година промет роба који се претовари у Луци 
Дунав Богојево је између 200.000 t и 300.000 t разне робе на годишњем нивоу. Изградњом додатних капацитета, 
као и проширивањем врста лучких услуга које ова лука нуди, очекивани ниво повећања обима претовара се 
процењује на преко 600.000 тона чиме ће ова лука испунити услове за укључивање у Core TEN-T мрежу речних 
лука.   
Процењена вредност радова на изградњи лучке инфраструктуре процењена је на 20 милиона евра, док је укупна 
вредност пројекта процењена на 48 милиона евра. 
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Циљ 1: Повећање претовара робе у Луци 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина претовара робе на Терминалу  
 
Koментар: Реализацијом овог пројекта повећаће се 
учешће водног транспорта у укупном обиму 
транспортних услуга у Републици Србији и тиме 
испунити један од циљева транспортне политике 
Европске уније која препознаје водни транспорт као 
најекономичнији, ефикаснији и еколошки 
најприхватљивији вид транспорта за превоз великих 
количина робе на већој удаљености.  
 
Извор верификације: - 

Количина 
претовара у 

Луци Богојево 
2019 350.000 тона 

претовара 
350.000 тона 

претовара 
600.000 тона 

претовара - 

 
Пројекат: 5058 - Проширење капацитета Луке Прахово 
 
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  

 
Опис: Циљ пројекта је проширење лучких складишних капацитета луке како би се привредним субјектима који се 
налазе у ширем залеђу луке омогућила већа употреба лучких услуга. 
У залеђу луке Прахово налазе се индустрије повезане са  производњом великих количина производа, углавном 
бакра и вештачког ђубрива. Поред тога, ова лука омогућава компанијама које послују у оквиру Слободне зоне 
Пирот употребу унутрашњег водног транспорта као најекономичнијег и најефикаснијег вида транспорта за увоз 
сировина и извоз финалних производа у или из Руске Федерације, Белорусије, Азербејџана итд. Проширење Луке 
Прахово укључује изградњу додатних складишних капацитета као и проширење оперативног пристаништа и 
набавку додатних порталних дизалица. 
 

 
Циљ 1: Повећање претовара робе у Луци 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина претовара робе на Терминалу  
 
Koментар: Овај пројекат ће такође омогућити 
привредним субјектима који послују у оквиру Слободне 
зоне Пирот употребу унутрашњег водног транспорта 
као најекономичнијег и најефикаснијег вида транспорта 
за увоз сировина и извоз финалних производа у или из 
земаља Евроаѕијске економске уније 
 
Извор верификације: - 

Количина 
претовара у 

Луци Прахово 
2019 900.000 тона 

претовара 
1 милион тона 

претовара 
2 милион тона 

претовара  

 
Пројекат: 5059 - Адаптација бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 2” 
 
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 
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Опис: Бродска преводнице у саставу ХЕ „Ђердап II“  налази се на ркм 863 заједничког српско-румунског дела реке 
Дунав и део је Транс-европског транспортног коридора „Рајна-Дунав“. Ова преводнице изграђена је 1994. године, а 
радни век опреме и других компонената њене инфраструктуре је истекао. Тренутне операције превођења пловила 
карактерише непоузданост инфраструктурних компоненти преводнице, угрожена безбедност пловидбе и повећани 
трошкови одржавања. Као последица тога, повећава се учесталост ситуација у којима је онемогућено спровођење 
операција превођења, а просечно време чекања за пловила је дуже, што утиче на предвидљивост услова 
саобраћаја. 
Пројект адаптације у саставу ХЕ „Ђердап II“  обухвата извођење радова на адаптацији постојећих грађевинских 
објеката, као и замену хидромеханичке, електрохидрауличке и електромеханичке опреме. Имплементацијом тако 
интегрисаних активности укупни радни век бродска преводнице и њених функционалних перформанси били би 
побољшани и осигурани током наредних 20 година, што ће допринети обезбеђивању добрих услова за пловидбу 
на целом току Дунава. 
 

 
Циљ 1: Смањење времена превођења бродова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Време потребно за превођење 
 
Koментар: Пројектом ће бити знатно повећана 
безбедност и функционалност бродске преводнице у 
смислу скраћивања потребног времена за реализацију 
операције превођења бродова као и смањивање 
непланираних застоја, што ће  имати позитивне 
ефекте на укупну пловидбу на Дунаву, на бродарске 
компаније и луке као и на развој индустрије и економије 
у региону. Поред тога, биће продужен радни век ове 
преводнице за 25 година. 
 
Извор верификације: - 

1 минут 2020 110 минута 110 минута 90 минута  

 
Пројекат: 5061 - Реконструкција и доградња граничног прелаза Хоргош 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Због постојеће оптерећености планирано је проширење капацитета изградњом шест нових трака на 
путничком терминалу, две нове траке на теретном терминалу, проширење аутопута са још једном саобраћајном 
траком за теретна возила и изградњом додатне саобраћајне везе са теретног терминала Хоргошу 2. 

 
Циљ 1: Завршетак радова на реконструкцији и доградњи граничног прелаза Хоргош 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова 
 
Koментар: Због постојеће оптерећености  планирано 
је проширење капацитета изградњом шест нових 
трака на путничком терминалу, две нове траке на 
теретном терминалу, проширење аутопута са још 
једном саобраћајном траком за теретна возила и 
изградњом додатне саобраћајне везе са теретног 
терминала на Хоргошу 2. 
 
Извор верификације: - 

% 2020 0 100%   
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Пројекат: 5062 - Изградња аутопута, деоница: Београд - Зрењанин 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Дана 22.01.2020. године закључен је Меморандум о разумевању о изради планске и техничке документације 
за наведени пројекат између Владе Р. Србије и China Shandong International. Израда планске и техничке 
документације односи се на израду Просторног плана подручја посебне намене са елементима за директно 
спровођење - ППППН, Идејног решења, Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја 
на животну средину. 
Израда  Просторног плана је стварање услова за реализацију националних интереса у области саобраћајне 
инфраструктуре на принципима одрживог развоја, односно изградњу ауто-пута Београд–Зрењанин–Нови Сад 
Подизање нивоа приступачности подручја обухваћеног израдом Просторног плана имаће позитивне ефекте на 
подизање нивоа конкурентности, а самим тим и на динамику будућег развоја. Путни правац Београд – Зрењанин - 
Нови Сад представља потез којим се Град Зрењанин повезује са два највећа града у Републици Србији, као и 
алтернативни правац између Београда и Новог Сада. Такође представља правац којим ће се становници Зрењанина 
и околних места моћи брже укључивати на Коридор X. Планирани правац од Београда до Зрењанина се касније 
може искористити за повезивање са Кикиндом и даље, односно за формирање „Банатске магистрале”. Изградњом 
новог ауто-пута, дошло би до значајнијег утицаја на путну мрежу, привреду и становништво, како ужег 
гравитационог подручја, тако и ширег региона, што представља важан друштвени и економски аспект овог 
разматрања. 
Коридор аутопута је дужине око 110 km (од тога 56 km од Београда до Зрењанина и 54 km oд Зрењанина до Новог 
Сада). 
 
 

 
Циљ 1: Израда планске и техничке документације 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен израђености документације 
 
Koментар: У септембру 2017. године донета је одлука 
да се приступи изградњи аутопута између Београда и 
Зрењанина.  
У протеклом периоду извршена је анализа могућих 
траса будућег аутопута. Траса аутопута кроз подручје 
Града Зрењанинa је усаглашенa, док ће на територији 
града Београда бити дефинисана у наредним фазама 
планирања и пројектовања. Дужина аутопута је око 55 
километара 
 
 
Извор верификације: - 

% 2019 0 -   

 
Циљ 2: Изградња аутопута 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености 
 
Koментар: У септембру 2017. године донета је одлука 
да се приступи изградњи аутопута између Београда и 
Зрењанина.  
У протеклом периоду извршена је анализа могућих 
траса будућег аутопута. Траса аутопута кроз подручје 
Града Зрењанинa је усаглашенa, док ће на територији 
града Београда бити дефинисана у наредним фазама 

% 2020 0 - -  
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планирања и пројектовања. Дужина аутопута је око 55 
километара 
 
 
Извор верификације: Привремене ситуације са 
извештајем стручног надзора 
 
Пројекат: 5064 - Изградња новог моста преко реке Саве у Београду 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Средства су планирана за изградњу новог моста преко реке Саве у Београду 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - -   

 
Пројекат: 5066 - Изградња брзе саобраћајнице, деоница: Иверак-Лајковац 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 
 

 
Опис: Пројекат подразумева  пројектовање и извођење радова на изградњи државног пута 1.Б реда бр. 27, 
Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак-Лајковац. Предметна брза саобраћајница представља попречну везу 
у путној мрежи Републике Србије и повезује деловe Републике Српске, односно БиХ са путним правцем Е-763 
(Београд - Јужни Јадран, ауто-пут „Милош Велики“) и Коридором X, односно аутопутским правцем Београд – Ниш. 
Издвојено, представља везу Града Ваљева са ауто-путем „Милош Велики“. Елементи пута омогућавају брзину од 
100 km/h са попречним профилом од две физички одвојене коловозне траке са разделним појасом, и по две 
саобраћајне траке за сваку коловозну траку. 
Коридор планираног државног пута почиње на стационажи km 0+000 (Иверак) од постојећег државног пута IБ реда 
број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, од кога се одваја 
и новопланираним коридором пружа мањим делом северно од њега, након чега се укршта и паралелно са њим са 
јужне стране пружа правцем исток-североисток, кроз територију града Ваљево и општине Лајковац, до стационаже 
km 17+600, после које се путним појасем пружа у дужини око 400 m прикључује на петљу са аутопутем Београд-
Јужни Јадран (Е-763). 
  
 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Физичка реализација 
 
Koментар: Изградњом  брзе саобраћајнице са ширим 
попречним профилом доћи ће до значајног утицаја на 
путну мрежу у зони између Ваљева и Лајковца, односно 
привреду и становништво а манифестоваће се  

% 2021 0 25   
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побољшањем услова у саобраћајном току за кориснике 
који транзитирају посматрано подручје. Такође, 
корисници би се опредељивали и за наставак пута уз 
коришћење делова постојеће мреже ауто-пута Е 763. 
 
Извор верификације: - 
 
Пројекат: 5067 - Изградња моста - обилазнице око Новог Сада са приступним саобраћајницама 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Изградњом моста преко Дунава и обилазнице око Новог Сада, у дужини од 2,4 км са приступним 
саобраћајницама, спојиће Нови Сад са Сремском Каменицом, припајајући се на бачкој страни новоизграђеном 
Булевару Европе у продужетку државног пута IА реда број 1 (ауто-пут Е-75), а на сремској страни са државним 
путем IIA реда број 119, 
Од ове дужине сам мост преко реке Дунав износи око 960 метара од којих је централни распон минималне ширине 
200 метара због несметане међународне пловидбе Дунавом. Остатак од 1,44 км представља надвожњак са 
приступним саобраћајницама мосту који повезује изграђену деоницу Булевара Европе и околне саобраћајнице са 
планираним мостом. 
 

 
Циљ 1: Завршетак изградње моста- обилазницe око Новог Сада са приступним саобраћајницама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Сходно припремљеним анализама, сматра се 
да би овај мост био најфреквентнији у односу на све 
друге мостове преко реке Дунав у Новом Саду, имајући у 
виду да би овај алтернативни обилазни правац 
омогућио да се највећи број возила из правца севера, 
користећи аутопут Е75, директно укључе на 
Фушкогорски коридор, односно даље ка спајању на друге 
државне правце. 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 30 60  

 
Пројекат: 5069 - Пројекат изградње обилазница и тунела  
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Развијена саобраћајна инфраструктура је један од кључних предуслова привредног и друштвеног развоја 
једне општине. Изградњом приступне саобраћајнице створиће се услови за привлачење нових и задржавање 
постојећих инвеститора којима ће изградња ове саобраћајнице унапредити пословање, побољшаће се 
атрактивност општине за улагања инвеститора, створиће се повољан пословни амбијент и уколико се посматра у 
ширем контексту допринеће унапређењу конкурентности општине Горњи Милановац за пословање и инвестирање 
на локалном нивоу.  
Даљи развој саобраћајне инфраструктуре и омогућавање повезаности са ауто – путем допринеће да општина буде 
идентификована као општина која има потенцијал за развој, показаће да је дугорочно посвећена развоју како 
привреде, привредних потенцијала али и трајно усмерена ка побољшању квалитета живота становника. 
Напомињемо и важност коју повезивање са ауто-путем има на квалитетније повезивање града, приградских и 
периферних градских насеља што је неопходно и са становишта просторног развоја општине.  
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Садашња веза Крагујевца, Горњег Милановца и Коридора 11 се остварује државним путем IIА реда број 177. Сав 
саобраћај се усмерава на централну зону Горњег Милановца, а потом на денивелисани укрштај ''Таково'' на ауто 
путу Е-763, Београд - Јужни Јадран. Сав камионски саобраћај да би дошао до петље ''Таково'' мора проћи кроз 
централне градске улице Горњег Милановца што представља еколошки и безбедносни проблем. 
Изградњом општинског пута Горњи Милановац - Клатичево и реконструкцијом државног пута IIА-177 деоница: 
Клатичево - Таково, обилазница око Горњег Милановца ће се растеретити саобраћај кроз град, нарочито теретни, а 
повезаће се и индустријске зоне са Коридором 11 
 
 

 
Циљ 1: Завршетак реконструкције обилазнице 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Физичка реализација 
 
Koментар: Развијена саобраћајна инфраструктура је 
један од кључних предуслова привредног и друштвеног 
развоја једне општине. Изградњом приступне 
саобраћајнице створиће се услови за привлачење нових 
и задржавање постојећих инвеститора којима ће 
изградња ове саобраћајнице унапредити пословање, 
побољшаће се атрактивност општине за улагања 
инвеститора-створиће се повољан пословни амбијент 
и уколико се посматра у ширем контексту допринеће 
унапређењу конкурентности општине Горњи 
Милановац  
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 40 50 - 

 
Пројекат: 5070 - Пројекат изградње комуналне (канализационе) инфраструктуре и инфраструктуре за 
одлагање комуналног чврстог отпада у Републици Србији 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Стратегија управљања отпадом за период 2010–2019. године, Стратегија управљања водама на 
територији Републике Србије 
 

 
Опис: Пројекат са радним називом „Чиста Србија” конципиран је на основу потребе за повећаном еколошком 
заштитом вода и земље. Два основна програма су изградња канализационе мреже и постројења за прераду 
отпадних вода и санацију, реконструкцију, рекултивацију и изградњу депонија са третманом чврстог отпада. Циљ 
програма је : да се градови и општине које до сада нису биле у фокусу из разлога недовољне активности самих 
локалних самоуправа или због недостатака финансијских средстава потпуно реше. Чиста Србија подразумева још и 
реконструкцију, рекултивацију и изградњу депонија са третманом чврстог отпада, је настао такође из разлога 
дугогодишњег нерешавања проблема у овој области пре свега у регионалним центрима који обухватају велики 
број становника(преко 1,700,000) који су без адекватног решења за одлагање чврстог отпада. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Јединица мере за ППОВ и мрежу 
 
Koментар: Пројекат са радним називом „Чиста Србија” 
конципиран је на основу потребе за повећаном 
еколошком заштитом вода и земље. Два основна 
програма су изградња канализационе мреже и 

тона 2021 0 - - - 
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постројења за прераду отпадних вода и санацију, 
реконструкцију, рекултивацију и изградњу депонија са 
третманом чврстог отпада. Циљ програма је : да се 
градови и општине које до сада нису биле у фокусу из 
разлога недовољне активности самих локалних 
самоуправа или због недостатака финансијских 
средстава потпуно реше.  
 
Извор верификације: - 
 
Пројекат: 5071 - Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних вода Централног канализационог 
система Града Београда 
 
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 
Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију 

 
Опис: Ургентне потребе за решавање проблема сакупљања и пречишћавања отпадних вода и заштита животне 
средине у Београду, као и поштовања законске регулативе усклађивања са Националном стратегијом и 
директивама ЕУ и Светске здравствене организације 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Извор верификације: - 

- 2021 - - -  

 
Пројекат: 5072 - Изградња београдског метроа 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Извор верификације: - 

- 2021 - - -  

 
Пројекат: 5074 - Изградња северне обилазнице око Крагујевца 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 
 

 
Опис: Северна обилазница планираном трасом повезује најзначајније улазно излазне правце: државни пут IБ реда 
бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, државни пут IБ реда бр. 25 Крагујевац-Топола, државни пут IIА реда бр. 177 
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Крагујевац-Горњи Милановац и излазни крак државног пута IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, према 
Краљеву и Чачку.  

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Извор верификације: - 

- 2021 - - -  

 
Пројекат: 5076 - Брза саобраћајница Е-75, петља Пожаревац - Голубац 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о планирању и изградњи 
 

 
Опис: Планирањем и изградњом државног пута IБ реда Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – 
Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, обезбеђују су неопходни плански и просторни услови за 
повезивање дела источне Србије, Браничевског и Подунавског управног округа, тј. коридора Х (аутопут Е-75) и 
коридора VII (река Дунав као међународни пловни пут), односно коридора X и државних путева IБ реда бр. 33 и 34 
који представља тзв. „Ђердапску магистралу” и повезује планско подручје са источном Србијом и Румунијом. 
Планирана траса државног пута IБ реда почиње од постојеће петље „Пожаревац” на коридору аутопута Е-75 
Београд–Ниш (на стационажи km 264 + 05 аутопута, однoсно на почетку постојећег државног пута IБ реда број 33). 
Од ове петље, коридор планираног државног пута IБ реда се пружа у правцу североистока и пролази кроз 
територије града Смедерева, града Пожаревца (који заобилази са северне стране), општине Велико Градиште 
(заобилазећи грађевинско подручје са јужне стране), све до уласка у Голубац. Траса планираног државног пута се у 
првом делу (од стационаже km 0 + 000 до km 31 + 600) пружа дуж постојећег државног пута IБ реда број 33 (до 
Пожаревца) и државног пута IБ реда број 34 (обилазница Пожаревца) који се реконструишу и шире, док се у другом 
делу (од стационаже km 31 + 600 до km 67 + 900) пружа новопланираном трасом заобилазећи насеља. 
За читаву трасу државног пута IБ реда, планира се и пројектује траса пута за рачунску брзину од 100 km/h. 
 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен физичке реализације 
 
Koментар: Изградња државног пута IБ реда, Ауто-пут 
Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац 
(обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем 
тексту: државни пут) директно ће допринети бржем 
развоју обухваћеног дела Браничевског и Подунавског 
управног округа и јединица локалне самоуправе које се 
непосредно везују за овај коридор, у првом реду њиховој 
саобраћајној и привредној интеграцији са укупним 
простором Србије.  
 
Извор верификације: - 

% 2021 - - -  

 
Пројекат: 5077 - Изградња центра за обуку чланова посаде бродова 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 
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Правни основ: Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије за период од 2015. до 2025. године 

 
Опис: Пројекат има за циљ изградњу основне инфраструктуре потребне за рад модерног центра за обуку чланова 
посаде бродова, а која укључује изградњу зграде, противпожарног полигона и базена специјализованог за  
извођење потребних вежби и обука чланова посаде.  
Пројекат ће се реализовати као пројекат јавно-приватног партнерства без елемената концесије, у коме ће 
Република Србија, преко МГСИ, учествовати са изграђеном базичном инфраструктуром, док ће приватни партнер 
обезбедити лиценциране стручне кадрове, инструкторе и процењиваче, као и техничко-технолошки know-how 
потребан за спровођење система обука и образовања кадрова у складу са ЕУ стандардима.   
Циљне групе пројекта су МГСИ, домаћи и страни држављани чланови посаде бродова, бродарске компаније. 

 
Циљ 1: Повећање броја кандидата за стицање звања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број кандидата за стицање звања  
 
Koментар: Овај центар би омогућио процес обуке како 
домаћим тако и страним држављанима и то не само за 
унутрашњу пловидби већ и за поморство, што је 
нарочито важно имајући у виду да поред 3.000 чланова 
посаде бродова унутрашње пловидбе, Република Србија 
има преко 5.000 помораца који раде на прекоокенаским 
бродовима и крузерима у својству помораца.   
 
Извор верификације: - 

Број људи 2020 450 1250   

 
Пројекат: 5078 - Модернизација железничког сектора у Србији 
 
Програм коме припада: 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију 

 
Правни основ: План реформе железнице 2016-2020. године 

 
Опис: Укупна вредност Пројекта је 102 милиона евра, а извори финансирања су Светска банка - Међународна 
банка за обнову и развој  (50% вредности Пројекта) и Француска развојна агенција (50% вредности Пројекта).  Циљ 
Пројекта је унапређење нивоа квалитета и поузданости железничких пруга, побољшање безбедности железничког 
саобраћаја, даљу институционализацију реформи железничког сектора и јачању људских ресурса, увођење 
интелигентних железничких решења и информационих пословних система у функционисање железничких 
компанија и Дирекције за железнице. 
 
Пројекат је структуиран кроз спровођење активности подељених у три основне компоненте: 
• Компонента 1: Улагања у инфраструктуру и управљање имовином  
Ова компонента се фокусира на побољшање квалитета железничке инфраструктуре и унапређење праксе 
управљања железничком имовином. Квалитет железничке мреже биће побољшан циљаним интервенцијама 
обнове и припремом техничке документације. Ниво безбедности железничког саобраћаја биће повећан 
обнављањем пруга, као и унапређењем путних прелаза широм Србије. Да би се осигурала дугорочна одрживост 
амбициозног плана инвестиција Владе Србије у железницу и да би се обезбедило систематско, транспарентно и 
објективно планирање инвестиција у одржавање и обнову инфраструктуре, ова компонента ће финансирати 
увођење Система за управљање имовином. Компонента ће, сходно томе, бити спроведена кроз следеће 
поткомпоненте: (1) Поуздана и безбедна железничка инфраструктура, (2) Техничка документација и (3) Управљање 
имовином. 
• Компонента 2: Јачање институција и управљање пројектом: 
Компонента се фокусира на јачање железничке политике и институција са циљем продубљивања и одржавања 
недавно спроведених реформи. Ове активности ће подржати напоре Владе у наставку спровођења секторских 
реформи кроз изградњу институционалних капацитета и увођење савремених система управљања и приступа, 
нарочито оних који ће промовисати ефикасније, транспарентније, оријентисане ка клијенту и комерцијално 
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оријентисане начине пословања. У ту сврху, компонента ће финансирати следеће поткомпоненте: (1) Секторско 
управљање, (2) Људски ресурси и (3) Управљање пројектом и укључивање грађана. 
• Компонента 3: Успостављање окружења за даљу модернизацију железнице (7,2 милиона УСД) 
Ова компонента ће финансирати мере за заштиту осетљивих и сиромашних и јачање секторских могућности за 
одрживи развој и отварање радних места. Фокус ће бити на коришћењу информационих технологија у 
железничком саобраћају, које је још у повоју, и на продубљивању знања о тржишним потенцијалима и развоју 
стратегија за привлачење неконвенционалних корисника. Комбинацијом техничке помоћи и пилот улагања, 
следећа три покретачка елемента ће бити подржана: (i) интелигентни систем управљања железницом и 
безбедношћу; (ii) интеграција са другим видовима транспорта и урбаним подручјима; и (iii) оптимизација 
потенцијала тржишта у железничком сектору. 
 

 
Циљ 1: Реализација пројекта Модернизација железничког сектора 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Финансијска реализација пројекта 
 
Koментар: Реализација овог пројекта допринеће 
повећању квалитета железничке инфраструктуре на 
појединим деоницама, повећању нивоа безбедности на 
путним прелазима унапређењем система осигурања на 
њима и даљу институционализацију реформи 
железничког сектора ојачавањем људских ресурса и 
увођењем информационих технологија. 
 
Извор верификације: - 

% 2021 0 12,1% 17,2% - 

 
СЕКТОР: 11 - Урбанизам и просторно планирање 

 
ПРОГРАМ: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње 
 
Опис: Праћење и анализирање грађевинских предузећа, предлагање мера и инструмента за преструктуирање 
грађевинских предузећа; прикупљање података и израде извештаја о изградњи објеката од значаја 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 анализирање 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Покривеност територије Републике Србије планским 
документима;  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: МГСИ, Централни регистар 

% 2016 50 - -  

2. Успостављен Географски информациони систем (ГИС) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: МГСИ 

% 2016 10 - -  
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Циљ 2: Сузбијање сиве економије и и повећање усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Грађевинско - урбанистичка 
инспекција 

% 2016 85 - -  

2. Стопа утврђених неправилности у пословању субјекатa 
у односу на укупан број извршених контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Комунална инспекција 

% 2016 90 - -  

 
Циљ 3: Ефикасан систем издавања грађевинских дозвола 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Време обраде захтева за издавање дозволе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: МГСИ 

број дана 2016 28 - -  

 
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 

 
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. 

 
Циљ 1: Обезбеђивање услова за израду просторних и урбанистичких планова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  
 
Koментар: 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 

% 2016 30 - -  
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грађевине као и обављањa контроле планског основа за 
експропријацију. 
 
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 

 
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 
енергетским 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. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2016 - - -  

 
Програмска активност: 0003 - Припрема и спровођење мера стамбене и архитектонске политике и 
унапређење комуналних делатности, енергетске ефикасности и грађевинских производа 
 
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, 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 
(архитекта и грађевински инжињер) и унапређења енергетске ефикасности у зградарству и примене стандарда за 
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грађевинске производе. 

 
Циљ 1: Стварање услова за одрживи развој становања у Републици Србији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број решених стамбених потреба кроз програме 
стамбене подршке (сада социјалног становања) који се 
суфинансирају средствима РС 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји ЈЛС 

број 2016 30 - -  

2. Удео регистрованих стамбених заједница у односу на 
укупан број стамбених зграда у својини више лица 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Јединствена јавна евиденција 
стамбених заједница 

% 2016 0 - -  

 
Циљ 2: Јачање капацитета за унапређење енергетске ефикасности зградарству 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пројекат за унапређења енергетским својствима 
стамбених зграда 
 
Koментар: 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 За 
 
Извор верификације: Централни регистар енергетских 
пасоша, извештај ЈЛС 

број 2016 0 - -  

 
Циљ 3: Јачање капацитета за унапређење области грађевинских производа 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број одржаних радионица за заинтересоване субјекте 
у вези са применом Закона о грађевинским 
производима, након доношења закона  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: МГСИ – грађевинска инспекција, 
АТС, ИСС, тржишна инспекција, ТОУ, произвођачи 
грађевинских производа 

број 2017 0 - -  

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. 
 
Koментар: - 

% 2017 0 - -  
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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 

 
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. 
 
 

 
Циљ 1: Издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе. 

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: Обрађени захтеви за издавање грађевинске 
дозволе по полу подносиоца. 
 
Извор верификације: - 

број 2016 - - -  

 
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 одобрења 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. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 0 - - -  
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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, 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. 
 

 
Циљ 1: Завршетак изградње стамбених објеката - обнове након земљотреса у Краљеву 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености нових зграда 
 
Koментар: Решавање стамбених потреба социјално 
угрожених особа чији су станови непоправљиво 
уништени у земљотресу 2010. године 
 
Извор верификације: - 

% 2018 15 60   

 
Пројекат: 4004 - Стратегија и урбани развој 
 
Програм коме припада: 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње 

 
Правни основ: Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године 

 
Опис: Средства за подстицање стратегије урбаног развоја 

 
Циљ 1: - 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2019 - - -  

 
Глава 22.1 - УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ 
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Опште образложење корисника: 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 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 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 
 
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 транспорту опасне робе, Закон о 
државној припадности и упису пловила, Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама , Закон о потврђивању 
споразума о међународном транспорту на унутрашњим водним путевима - ADN 

 
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. 

 
Циљ 1: Перманентно одржавање високог нивоа техничке сигурности пловних и плутајућих објеката кроз захтеве за поштовање техничких 
правила и њихово перманентно усавршавање. 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број хаварија изазваних техничком неисправношћу  
пловила, плутајућих објеката и и чамаца за привредне 
сврхе  
 
Koментар: Обављање стручних и техничких послова у 
области утврђивања 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 2021 0 0 0 0 

 
Глава 22.2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Дирекција за водне путеве је орган управе у саставу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 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, 
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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.       
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. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 
 
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: Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

 
Опис: 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 
 
 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 Дирекције за водне 
путеве, интернет презентације (www.plovput.gov.rs) 
Праћење и лоцирање пловила (https://ais.risserbia.rs), 
Електронска саопштења бродарству 

км 2019 963 963 963 963 

 
Пројекат: 7006 - ИПА 2013 - Сектор саобраћаја 
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Програм коме припада: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 

 
Раздео 23 

 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Раздео:   23  Корисник:   10310 - МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ    Опште образложење корисника:  Делокруг 
Министарства правде утврђен је чланoм 10. 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; 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  министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске  уније, 
донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
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, накнада лицима неосновано лишених слободе и бесплатна правна помоћ лицима 
која право на бесплатну правну помоћ нису остварила према другим законима. 

 
Циљ 1: Заштита достојанства и Уставом загарантованих људских права 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Бесплатна правна подршка 
 
Koментар: Број корисника бесплатне правне помоћи. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 
правде 

број 2020 н/а 29400 32350 35000 

 
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 и Законик о кривичном поступку. 
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Опис: У оквиру ове програмске активности обављају се следећи послови: поступање по захтевима за накнаду штете 
за неосновано лишење слободе и неосноване осуде, као и рехабилитационо обештећење; припрема и 
организација седница Комисије за накнаду штете лицима неосновано лишеним слободе и неосновано осуђеним и 
Комисије за рехабилитационо обештећење, које разматрају захтеве и доносе одговарајуће одлуке по захтевима, на 
основу којих се израђују споразуми о врсти и висини накнаде штете; поступање по одлукама Уставног суда којима 
је утврђена повреда и ускраћивање Уставом зајамчених права и припрема решења о исплати накнаде штете. 

 
Циљ 1: Ефикасан механизам за заштиту права у поступцима пред домаћим правосудним органима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат закључених споразума и извршених исплата 
у односу на број поднетих захтева на име накнаде штете 
због неоснованог лишења и неосноване осуде, као и на 
име рехабилитационог обештећења  
 
Koментар: Ефикасан механизам за заштиту права у 
поступцима пред домаћим судовима 
 
Извор верификације: Министарство правде 

% 2021 27 29 30 32 

2. Проценат извршених исплата у односу на број 
подносилаца уставних жалби, а по одлукама Уставног 
суда 
 
Koментар: Ефикасан механизам за заштиту права у 
поступцима пред домаћим правосудним органима 
 
Извор верификације: Министарство правде 

% 2021 64 68 70 72 

 
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: Пружање правне помоћи када  лице коме је правна  помоћ потребна није у стању да је плати или када  
пружање правне помоћи намећу разлози правичности. 

 
Циљ 1: Успешно пружена правна помоћ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат одобрених захтева за бесплатну правну 
помоћ 
 

проценат 2020 н/а 90 90 90 



308 
 

Koментар: Успешно пружена правна помоћ. 
 
Извор верификације: Годишњи  извештај  
Министарства правде о БПП 
 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 
 
Опис: Програм обухвата послове организације и рада правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање 
носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче;  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 Mинистарства 
који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне 
помоћи.  

 
Циљ 1: Повећање ефикасности у раду правосуђа, унапређење механизама за превенцију и борбу против корупције 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број судова који користе могућност иницирања 
предмета према суду електронским путем 
 
Koментар: Министарство правде увело је апликацију 
еСУД, која адвокатима и грађанима омогућава да 
покрећу управни спор електронским путем, као и да све 
поднеске са Управним судом размењују преко веб (eng. 
web) апликације.У наредном периоду потребно је 
омогућити електронско иницирање и вођење 
поступака у свим судовима путем новог 
централизованог система за вођење предмета који ће 
заменити анахрону децентрализовану апликацију АВП  
 
Извор верификације: Извештај ИКТ одељења 

број 2021 1 10 16 109 

 
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. 

 
Циљ 1: Обезбеђени  материјални услови за ефикасан и достојанствен рад правосуђа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових персоналних рачунара стандардизоване 
конфигурације са пратећом рачунарском опремом у 
правосудним органима (укупан број) 

број 2021 300 500 6000 6500 
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Koментар: Са увођењем нових информационих 
подсистема ПИС-а неопходно је појачати и техничке 
карактеристике рачунарске опреме које би могле 
подржати захтеве у раду са савремено дизајнираним 
информационим системом. 
 
 
Извор верификације: Извештај ИКТ одељења 
 
Програмска активност: 0010 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 

 
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ,  
Закон о јавним бележницима, Закон о судским вештацима, Закон о државним службеницима и намештеницима, 
Закон о платама државних службеника и намештеника 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности исказани су трошкови за стално запослене у Министарству правде, 
превоз, социјална давања, јубиларне награде, уговори ван радног односа,  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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализованости захтева правосудних 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 

% 2016 30 80 80 80 

 
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 Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености објекта 
 
Koментар: Степеном завршености радова у износу од 
100% решили би се смештајно технички проблеми 
правосудних органа у Нишу 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
пројекта 

% 2019 0 80 86 90 

 
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 циљу решавања смештајних проблема. 

 
Циљ 1: Стварање адекватних смештајно техничких услова рада правосудних органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број објеката са унапређеним 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 30 50 50 50 

 
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 уз постојећи добиће се адекватни смештајни капацитети, извршиће се замена свих 
неопходних система и инсталација. Објекат ће бити опремљен савременим телекомуникационим, сигурносним и 
безбедносним системима, а у складу 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености радова 
 
Koментар: Повећањем смештајних капацитета и 
опремањем побољшавају се услови рада 
 
Извор верификације: Повећање смештајних 
капацитета 

број - степен 
завршености 

радова 
2018 0 70 90 93 

 
Пројекат: 5028 - Изградња зграде правосудних органа у Крушевцу 
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Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова 

 
Опис: Изградња потпуно новог објекта за стварање адекватних услова рада правосудних органа у Крушевцу. 

 
Циљ 1: Завршетак радова и обезбеђење адекватних смештајних услова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изграђености објекта 
 
Koментар: Стварањем неопходних смештајно 
техничких услова побољшао би се рад правосудних 
органа 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији 
пројекта 

% 2020 0 60 90 95 

 
Пројекат: 5029 - Решавање смештајних потреба правосудних органа у Краљеву 
 
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова 

 
Опис: Изградња потпуно новог објекта за стварање адекватних услова рада правосудних органа у Краљеву 

 
Циљ 1: Изградња објекта ради обезбеђења смештајно техничких услова рада правосудних органа у Краљеву 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. решавање смештајно техничких услова рада 
правосудних органа у Краљеву 
 
Koментар: Стварањем неопходних смештајно 
техничких услова побољшао би се рад правосудних 
органа 
 
Извор верификације: проценат изведених радова на 
изградњи новог објекта 

% 2022 0 10 40 50 

 
Пројекат: 5030 - Реконструкција зграде трећег основног суда у Београду 
 
Програм коме припада: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 

 
Правни основ: Закон о уређењу судова 

 
Опис: Комплетна реконструкција постојећег објекта 

 
Циљ 1: Завршетак радова и обезбеђење адекватних смештајних услова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености радова 
 
Koментар: Стварањем неопходних смештајно 
техничких услова побољшао би се рад правосудних 
органа 
 
Извор верификације: годишњи извештај о реализацији 

% 2020 0 70 90 95 
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пројекта 
 
Пројекат: 5031 - Изградња зграде Управног суда у Београду 
 
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 циљу решавања смештајних проблема. 

 
Циљ 1: Унапређење смештајно- техничких услова рада правосудних органа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Решавање смештајно техничких услова рада Управног 
суда у Београду 
 
Koментар: нема 
 
Извор верификације: проценат изведених радова на 
изградњи новог објекта 

% 2021 0 40 90 92 

 
Пројекат: 5032 - Реконструкција и адаптација објекта Привредног суда у Сомбору 
 
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 циљу решавања смештајних проблема. 

 
Циљ 1: Реконструкција и адаптација Привредног суда у Сомбору 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Решавање смештајно техничких услова рада 
Привредног суда у Сомбору 
 
Koментар: реконструкцијом и адаптацијом објекта 
Привредног суда створиће се адекватни услови рада 
Правосудних органа 
 
Извор верификације: проценат изведених радова на 
изградњи новог објекта 

% 2021 0 40 90 92 

 
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 
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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 Стратегији 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 
 
Опис:  У оквиру програмске активности спроводе се послови који се односе на:  
 1) повећање и унапређење капацитета завода кроз капитално одржавање, опремање и инвестиције 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Побољшање животних услова у установама за 
извршење кривичних санкција 
 
Извор верификације: Годишњи Извештај УИКС, 
Извештај Заштитника грађана и ЦПТ-а 

% 
побољшања 

животних 
услова 

2017 10 45 50 52 

 
Циљ 2: Смањена преоптерећеност затворског система до краја 2020. године 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат оптерећености капацитета - однос броја лица 
у заводима према смештајном капацитету  
 
Извор верификације: Годишњи Извештај Управе за 
извршење кривичних санкција  

% 2016 140 80 78 75 

 
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 
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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: У оквиру програмске активности спроводе се послови који се односе на:  
1) повећање и унапређење капацитета завода кроз капитално одржавање, опремање и инвестиције 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 10 40 45 50 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат учешћа  стварних трошкова  који се односе 
на лица лишена слободе 
 
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета 

% 2016 80 84 85 86 
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Програмска активност: 0003 - Интерна производња 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција 

 
Опис: Економичније опремање установа у систему Управе за извршење кривичних санкција и радно 
оспособљавање лица лишених слободе производима из асортимана служби за обуку и упошљавање, улагањима у 
производњу у сопственој режији у односу на тржишну, уз истовремено упошљавање значајног броја лица лишених 
слободе. 

 
Циљ 1: Опремљеност установа у оквиру Управе за извршење кривичних санкција производима из интерне производње Служби за обуку и 
упошљавање лица лишених слободе - намештаја, текстилних производа, штампаног материјала и пвц столарије  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. степен опремљености установа предметима интерне 
производње 
 
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета 

% 2016 10 30 35 38 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих сертификата у односу на укупан број 
полазница које су прошле обуку 
 
Извор верификације: извештај о броју полазница 

број 2017 0 5/10 8/10 10/20 

2. Субјективни доживљај о стеченом знању и вештинама 
кроз едукацију у установама 
 
Извор верификације: Анкета  спроведена по установама 
за извршење кривичних санкција 

оцене у 
анкети од 1 

до 5 
2017 0 4 4 5 

 
Програмска активност: 0005 - Алтернативне санкције 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција; 

 
Опис: Увођење шире примене алтернативних мера и санкција у оквиру система Управе за извршење кривичних 
санкција, налаже набавку и одржавање опреме за извршење казне затвора уз примену мера електронског надзора 
без напуштања просторија у којима осуђени станује, тј. електронског надзора према окривљеном, што ће бити 
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приоритет за наредне године. 

 
Циљ 1: Праћење трошкова канцеларија за алтернативне санкције 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 0 60000000 60000000 62000000 

 
Пројекат: 5001 - Израда пројектно-техничких документација за нове објекте и објекте које треба 
реконструисати 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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: Завршене пројектно техничке документације (од идејног решења до ПЗИ) за објекте које треба реконструисати, адаптирати, санирати 
или изградити нове  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености  пројектних документација за 
изградњу и реконструкцију смештајних капацитета 
 
Извор верификације: годишњи извештај УИКС 

% 2016 20 75 78 80 

 
Пројекат: 5003 - Адаптација притвореничких блокова у Окружном затвору Београд 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција 
 

 
Опис: Реконструкција по једног блока се планира до краја 2025. године. Тренутно се завршава реконструкција 
једног блока. У наредним годинама се планира реконструкција преосталих блокова, као и радови на замени грејне 
мреже са прикључком на даљинско грејање, у циљу побољшања услова смештаја за лица лишена слободе у овој 
установи и Специјалној затворској болници, које су смештене у истим објектима. 
  

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворског система  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број блокова у којима је завршена адаптација 
 
Извор верификације: Годишњи извештај УИКС 

број 2017 1 1 1 1 

 
Циљ 2: Обезбеђивање бољих услова смештаја и живота лица лишених слободе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Степен завршености замене грејне мреже са 
прикључком на даљинско грејање 
 
Извор верификације: годишњи извештај 

% 2021 0 20 50 70 

 
Пројекат: 5006 - Изградња новог затвора у Крагујевцу 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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: Извођење радова на изградњи новог затвора у Крагујевцу 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворских система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености објекта 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за управљање 
пројектом 

% 2018 0 100   

 
Пројекат: 5008 - Реконструкција смештајних капацитета по заводима у оквиру Управе за извршење 
кривичних санкција 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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 - Падинској 
Скели, КПЗ у Нишу, КПЗ у Шапцу и Окружним затворима у Зајечару, Крагујевцу, Новом Пазару и другим установама, 
према исказаним приоритетима. 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености смештајних капацитета и побољшање животних услова у објектима затворског система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености радова 
 
Извор верификације: Годишњи извештај УИКС 

% 2018 20 70 73 75 

 
Пројекат: 5009 - КПЗ зa жeнe у Пoжaрeвцу, изгрaдњa и рeкoнструкциja oбjeкaтa 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција 
 

 
Опис: На основу сагледавања ситуације и након извршеног вештачења садашњег Главног смештајног објекта 
затвореног типа, који је у јако лошем  стању, дошло је до измена у оквиру самог пројекта, те је планирано рушење 
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истог и изградња новог објекта за смештај осуђеница. Буџетом за 2022. годину, Управа за извршење кривичних 
санкција је обезбедила средства за почетак инвестиционих активности, те се очекује објављивање тендера за 
извођача радова, стручни и пројектантски надзор и координатора за безбедност и здравље на раду.  
 

 
Циљ 1: Растерећење и унапређење смештајних капацитета затвореног типа у КПЗ за жене у Пожаревцу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршетка изградње објекта  
 
Извор верификације: периодични и годишњи извештаји 

% 2019 0 40 70 100 

 
Пројекат: 5010 - Изградња и реконструкција смештајних капацитета у КПЗ Пожаревац-Забела 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција 
 

 
Опис: Извођење радова на изградњи Објекта за пресвлачење припадника службе обезбеђења. 
Извођење радова на реконструкцији и доградњи 1. и 2. павиљона за смештај лица лишених слободе, изградње 8. 
павиљона, као и Објекта притвора.   

 
Циљ 1: Смањење преоптерећеност затворског система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације изградње павиљона затвореног 
типа  
 
Извор верификације: годишњи извештај УИКС 

% 2017 0 40 60 80 

 
Пројекат: 5011 - Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру КПЗ у Сремској Митровици 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: Закон о извршењу кривичних санкција 
 

 
Опис: Почетак изградње објекта нове дежурне службе, реконструкција објекта "Школе", као и реконструкција 
павиљона 4 у наредним годинама. 
 

 
Циљ 1: обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе и радни услови за запослене 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. степен завршетка радова 
 
Извор верификације: годишњи извештај УИКС 

% 2017 0 50 60 70 

 
Пројекат: 5014 - Изградња смештајних капацитета затвореног типа 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 
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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 смештајних капацитета у систему извршења кривичних санкција 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености смештајних капацитета и побољшање животних услова у објектима затворског система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености радова  
 
Извор верификације: Годишњи извештај Управе 

% 2020 10 20 30 40 

 
Пројекат: 5015 - Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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; 
 
Стратегија  развоја система извршења кривичних санкција до 2027. године је пред усвајањем; 
 

 
Опис: Изградња и опремање новог затвора у Крушевцу. 
 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворских система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености објекта 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за управљање 
пројектом 

% 2020 0 10 30 80 

 
Пројекат: 5016 - Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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; 
 
Стратегија  развоја система извршења кривичних санкција до 2027. године је пред усвајањем; 
 

 
Опис: Изградња и опремање новог павиљона у Сремској Митровици. 
 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворских система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе 
Тип циља: Циљ јавних политика 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености објекта 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за управљање 
пројектом 

% 2020 0 20 50 90 

 
Пројекат: 5017 - Изградња и опремање новог затвора у Суботици 
 
Програм коме припада: 1607 - Управљање извршењем кривичних санкција 

 
Правни основ: 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; 
 
Стратегија  развоја система извршења кривичних санкција до 2027. године; 

 
Опис: Изградња и опремање новог затвора у Суботици. 

 
Циљ 1: Смањење преоптерећености затворских система и обезбеђени бољи услови смештаја и живота лица лишених слободе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен завршености објекта 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за управљање 
пројектом 

% 2020 0 10 15 30 

 
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 
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СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 
 
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. 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 у складу са 
обавезама предвиђеним прописима Републике Србије и Акционим планом за преговарачко Поглавље 23. 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. У складу са Законом о Високом савету судства и Државном већу тужилаца дају 
сагласност на Програм почетне и Сталне обуке и којима се подноси извештај о реализованим обукама. Стална 
обука обухвата организовање обука за судије и тужиоце у складу са утврђеним потребама, такође обуке се 
организују због примене нове законодавне регулативе, потребама додатног стручног усавршавања судија и 
тужилаца али и спровођење обука које су предвиђене посебним законима као обавезне. Такође, према Закону  о 
судијама и Закону  о тужиоцима,  судије и тужиоци имају право на обуку о трошку Републике Србије те је у складу 
са том чињеницом неопходно обезбедити средства за реализацију обука које спороводи Правосудна академија. 
Академија је обавезна да спроводи посебне програме обуке прописане Законом о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица,  Породичним законом, Законoм о спречавању 
насиља у породици, Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог 
криминала, тероризма и корупције, Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Законом о 
спречавању корупције, Законом о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала 
из породилишта у Републици Србији, Законом о утврђивању порекла имовине и посебном порезу. Без ових 
обавезних обука, које су прописане посебним законима, судије, тужиоци, заменици тужилаца, а у неким законима, 
када је то прописано,  и полиција не могу да поступају у овим предметима. Свако поступање лица која нису прошла 



322 
 

обавезну обуку прописану овим посебним законима представља кршење ових закона. У складу са овом 
чињеницом неопходно је обезбедити буџетска средства за спровођење обавезних обука.   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 средине. Академија је свесна потребе свеобухватног 
рада на подизању стручности судија, тужилаца али и стручности и обучености свих укључених у поступак, 
судијски/тужилачки помоћници, али и рад правосуђа, судства/тужилачка администрација, те су сви они циљна 
група Правосудне 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 развијена је платформа Академије као и електронска база везана 
за праксу Европског суда у Стразбуру. Неопходно је даље развијати е-академију и платформу која ће подржавати 
обуке на даљину и која је повезана са свим наведеним платформама. 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 неопходне за примену измена у домаћем и међународном законодавству и правним 
принципима, већ 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 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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа 
 
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 

 
Правни основ: Устав Републике Србије, Закон о Судијама, Закон о тужиоцима, Закон о Правосудној академији, 
Национална стратегија развоја 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 развоја правосуђа 
 
 

 
Опис: Правосудна академија је институција основана Законом о правосудној академији и носилац је почетне и 
сталне обуке у правосуђу и има већи број обавеза у погледу јачања стручности, оспособљености и ефикасности у 
правосуђу а у складу са уставном и законским обавезама да се стручно усавршаванје судија и тужилаца обавља о 
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трошку државе. 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. 
Рад Правосудне академије омогућава да се: 
а) Кроз програм почетне обуке врши селакција и припрема будућих носилаца правосудних функција, чиме се уводе 
објективни критеријуми за први избор носилаца правосудних функција,  
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. 
в) 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. 
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. Наиме, пракса је показала да се на овај 
начин: 
- избегавају финансијске надокнаде због грешака приликом избора и разрешења носилаца правосудних 
функција, и  
- накнаде штета које досуђује Европски суд за људска права у Стразбуру или међународне арбитраже.                                                                                                               
 У складу са обавезама Републике Србије све већи број закона које усваја Народна Скупштина предвиђа 
обавезну обуку носилаца правосудних функција. 
У поступку придруживања Србије Европској Унији Правосудна академија има већи број обавеза према Акционом 
плану за поглавље 23 и Поглавље 24. Према обавезама из Акционог плана за поглавље 23 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.  
У складу са посебним законима Правосудна академија је у обавези да редовно организује и спроводи обуке. Без 
ових обавезних обука, које су прописане посебним законима, судије, тужиоци, заменици тужилаца, а у неким 
законима и полиција не могу да поступају у овим предметима. Свако поступање лица која нису прошла обавезну 
обуку прописану посебним законима представља кршење ових закона. Такође, недовољан број лица која су 
прошла обуке прописане посебним законима довео би до одлагања решавања предмета.  
Обавезна обука, као услов за поступање судија, тужилаца, заменика тужилаца и полиције прописан је у следећим 
законима: Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица,  
Породичним законом, Законoм о спречавању насиља у породици, Законом о организацији и надлежности 
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, Законом о спречавању прања 
новца и финансирања тероризма, Законом о спречавању корупције, Законом о утврђивању чињеница о статусу 
новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији, Законом о утврђивању 
порекла имовине и посебном порезу. 
 

 
Циљ 1: Унапређење и јачање ПА и стручних капацитета носилаца функција и кандидата за носиоце правосудних функција 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уписаних корисника почетне обуке 
 
Koментар: Почетна обука за будуће носиоце 
правосудних функција  

број 2016 35 40 40 40 
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Извор верификације: Правосудна академија 
2. Број учесника сталне обуке 
 
Koментар: Број учесника семинара  у  организацији 
Академије   
 
Извор верификације: Правосудна академија 

број 2016 10245 10000 10000 10000 

 
Циљ 2: Јачање капацитета правосуђа у области познавања правних тековина ЕУ, ЕКЉП и обавезне сталне обуке 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 65 65 65 

2. Број семинара из области права ЕУ и ЕКЉП 
 
Koментар: Акционим планом за пог 23 и 24 (Кластер 1), 
као и на основу усвојених стратегија, интензивирају се 
обуке из области права ЕУ и ЕКЉП, које доприносе 
подизању стручности из ових области 
 
Извор верификације: Правосудна академија 

број 2016 20 40 40 50 

 
Циљ 3: Убрзање поступака и уједначавање домаће судске праксе са праксом Евр. суда за људска права РОБ. 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Директна примена судске праксе у пресудама судова у 
РС са процентом обука на Ж и М 
 
Koментар: Република Србија обавезна је да примењује 
праксу ЕК.Љ.П у домаћем правосуђу и уједначавању 
судске праксе у истим правним ситуацијама. Тежња је 
да се родна неравноправност смањи како је тренутно 
заступљено 80% жена, циљ је да се дође до 50%. 
 
Извор верификације: Правосудна академија 

% 2022 70 70 70 70 

2. Директна примена судске праксе у пресудама судова у 
РС са процентом обука на Ж и М 
 
Koментар: Уједначавање домаће судске праксе са 
праксом Европског суда за људска права и уједначавање 
судке праксе у истим правним ситуацијама. Од укупно 
130 обука на годишњем нивоу које покривају ове теме 
сходно родној заступљености мушкараца, како у 
правосуђу, тако и на сталним обукама, тежи се да се 
родна неравноправност смањи. Тренутно је 80% 
заступљеност жена. 
 
Извор верификације: Правосудна академија 

% 2022 80 70 65 60 

3. Једнако поступање домаћих судова у истим правним 
ситуацијама 
 
Koментар: Побољшање правне сигурности грађана. 
Сходно родној заступљености мушкараца како у 
правосуђу тако и на сталним обукама, тежи се да се 
родна неравноправност смањи. 
 
Извор верификације: Правосудна академија 

% 2019 60 60 60 60 

 
Циљ 4: Јачање капацитета правосуђа у области антидискриминационе политике и обавезне сталне обуке РОБ 
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Тип циља: Родно одговоран 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обавезних обука тзв. специјалистичких обука 
утврђених на основу закона 
 
Koментар: Број обавезних обука, специјалистичких 
обука утврђених законом (Породичним законом, 
Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправој заштити малолетних лица, Закон о 
спречавању насиља у породици, Закон о утврђивању 
чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња 
да су нестала из породилишта у РС и др.). Циљ је да се 
број обука изједначи између мушкараца и жена, 
тренутно 80% жена похађа обуке у односу на 
мушкарце. 
 
Извор верификације: Правосудна академија 

% 2022 80 75 70 65 

 
Глава 23.4 - УПРАВА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
Опште образложење корисника: 
Полазећи од њихове изворне мисије, Република Србија своје цркве и верске заједнице доживљава као значајне 
субјекте и чиниоце демократизације, преображаја и напретка друштва и појединаца. Имајући у виду њихова 
Уставом и законима загарантована права, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства 
правде наставиће са својим активностима у циљу даље афирмације и развоја слободе вероисповести, унапређења 
сарадње између државе и свих цркава и верских заједница, заштите њихове аутономије и равноправног третмана у 
друштву, духовно-националног идентитета српског народа у земљи и на читавом пост-југословенском простору, 
као и даље афирмације принципа тзв. позитивне дискриминације „мањинских верских субјеката“ у земљи. На 
основама позитивних искустава до сада постојећих институционалних оквира и предузетих мера, традиционалним 
и осталим црквама и верским заједницама биће пружана адекватна тематска помоћ, како би односи између 
државних органа у Србији и верских субјеката остали добри и стабилни, у контексту пројектоване потребе њиховог 
сталног унапређења. Један од циљева остаје стицање подршке верских субјеката процесима економских и 
друштвених реформи у Србији у контексту европских интеграција. У том смислу значајан оквир и платформу 
представљаће и подршка процесу успостављања међурелигијског дијалога, нарочито на унутрашњем и 
регионалном, као и међународном плану. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 19 - Вере и дијаспора 

 
ПРОГРАМ: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама 
 
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 који уређују 
питања верских права и слобода. Србија препознаје изворну мисију својих цркава и верских заједница и њихов 
значајан потенцијал у процесу свеобухватног друштвеног развоја. Зато тежи сталном унапређењу међусобне 
сарадње у решавању питања од општег интереса, и у оквиру међуверског дијалога. Успостављени институционални 
оквир и предузете државне мере у великој мери утичу на стварање хармоничних односа између државе и верских 
субјеката, као и верских субјеката међусобно, као битних друштвених претпоставки остварења програмских 
опредељења Владе везаних за јачање процеса европских интеграција и сарадње са свим заинтересованим 
државама у свету. 

 
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. 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. 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 2019 1416 1430 1445 1460 

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.  

Број 2019 390 405 420 425 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 

Број 2016 18 8 7 5 

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. 

Број 2016 31 6 7 9 

 
Циљ 3: Јачање националног идентитета развојем теолошког образовања и повећањем учешћа установа цркава и верских заједница у 
културном и научном животу земље. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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; 

Број 2016 13 28 33 39 

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. 

Број 2021 190 210 215 220 
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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 
 
 
 

 
Опис: Материјални положај свештеника, монаха и верских службеника зависи од места њихове службе. Поједини 
своју важну и одговорну мисију врше у пограничним и економски неразвијеним крајевима Србије. Полазећи од 
тезе да њихово служење и рад, непосредно или посредно доприноси повратку расељених људи и ревитализацији 
и развоју руралних подручја, држава ће и кроз Управу за вере Министарства правде најугроженијим 
свештеницима, монасима и верским службеницима, сагласно процени надлежних верских власти и реалним 
потребама, пружати редовну помоћ и једнократне дотације њиховим црквама и верским заједницама намењене 
за поменуту сврху. 

 
Циљ 1: Обезбеђивање социјалне сигурности и егзистенције свештеника, монаха и верских службеника давањем редовне државне помоћи. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 208 260 263 269 

 
Циљ 2: Јачање међуконфесионалне сарадње пружањем једнократне материјалне помоћи црквама и верским заједницама. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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  2021 61 75 80 85 

 
Програмска активност: 0002 - Подршка свештенству и монаштву на Косову и Метохији 
 
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама 

 
Правни основ:  
-Закон о црквама и верским заједницама 
-Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији; 
-Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију 
 
 

 
Опис: Положај свештенства и монаштва Српске православне цркве (СПЦ) на Косову и Метохији је у континуитету 
већ деценијама изузетно тежак у друштвено-материјалном смислу, и прати га тенденција сталног погоршања. 
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Храмови СПЦ се скрнаве, опструише се њихова обнова након 1999. и 2004. године, а некима прети и рушење. 
Највећи део српског православног народа из Покрајине и даље живи у другим деловима Србије, док знатна 
мањина, упркос све већим притисцима, опстаје у енклавама у условима гетоизације, угрожене безбедности и 
ограничене слободе кретања. Готово сви свештеници и монаси СПЦ остали су ускраћени за прилоге, приходе и 
помоћ раније присутног већег броја верника, нарочито у пандемијским условима, при чему не могу рачунати ни на 
материјалну подршку локалних самоуправа. Наведене околности утицале су на значајније погоршање и довођење 
у питање опстанка материјалне основе живота СПЦ у покрајини. У читавом контексту треба имати у виду и 
чињеницу да ће посебан стратешки циљ наше државе и у наредним годинама бити везан за превенцију насилног 
присвајања српске православне духовне и културне баштине од стране привремених институција у Приштини у 
организацији УНЕСКО, са нетачним образложењем да је српска баштина на КиМ баштина тамошњег албанског 
народа Уз то, свештенство, монаштво и ученици Призренске богословије СПЦ могу наставити своју духовно-
националну мисију на КиМ само уз пружање сталне помоћи Републике Србије и у наредном раздобљу. 

 
Циљ 1: Подршка опстанку свештенства, монаштва и епархијских службеника на КиМ и подршка раду Призренске богословије, давањем 
редовне државне помоћи. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 229 238 239 240 

 
Циљ 2: Заштита срспке духовне и културне баштине повећањем броја цркава и манастира под заштитом УНЕСКО-а, пружањем материјалне 
подршке. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број цркава и манастира СПЦ на КИМ под заштитом 
УНЕСКO-a; 
 
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 УНЕСКO-a. 

Број  2016 4 6 6 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 
 

 
Опис: Цркве и верске заједнице у Републици Србији имају развијен школски систем. Нерешен друштвени статус и 
слаба материјална основа утицали су на доношење одлуке државних органа да пружају сталну подршку њиховим 
средњим школама за унапређење кадровске структуре и подизање интернатског стандарда, као и куповину 
савремених учила и опреме, са циљем модернизовања верских школа и стварања претпоставки за њихово 
постепено укључивање у школски систем Републике Србије. 

 
Циљ 1: Кадровско јачање, модернизација наставног програма, стручно усавршавање наставника и  побољшање укупног стандарда у 
интернатима. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. 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 22 23 25 

 
Циљ 2: Осавремењивање наставног образовног процеса, набавка електронских учила и обогаћивање библиотечког фонда школа. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 6 8 10 

 
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 
 

 
Опис: Интересовање за високо теолошко образовање у Србији последњих година доживљава експанзију, коју 
прате различити изазови. Богословски факултет (ПБФ) Српске православне цркве (СПЦ) укључен је у састав 
Београдског универзитета, док високошколске установе осталих цркава и верских заједница улажу значајне напоре 
да осавремене наставне планове и програме и побољшају квалификациону структуру својих кадрова како би се по 
организацији, функционисању 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. Овом Програмском активношћу наставиће се са спровођењем подстицајних мера за 
унапређење рада научних института и истраживачких делатности најпознатијих високошколских верских установа у 
Србији, односно пружаће се подршка штампању њихових највреднијих тематских публикација и организовању 
међународних научних скупова. Такође, одобраваће се стипендије за студенте са најбољим резултатима током 
школовања. 

 
Циљ 1: Подршка развоју високог теолошког образовања давањем стипендија студентима високих теолошких школа.  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2020 72 75 77 79 

 
Циљ 2: Развој научне и издавачке делатности на факултетима. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
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  2017 4 6 7 8 

 
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 
 

 
Опис: Свештенство и монаштво СПЦ има пресудну улогу у очувању верског, културног и националног идентитета 
српског народа на подручју претходне Југославије, али и појединим деловима дијаспоре. Оно живи и врши своју 
мисију у веома сложеним друштвеним условима новонасталих држава и суочава са тешким материјалним 
положајем и последичном потребом за добијањем сталне материјалне помоћи. У оквиру ове Програмске 
активности и у наредном раздобљу посебна пажња посвећиваће се оним свештеномонасима који службу обављају 
у неразвијеним и сиромашним подручјима, у којима је број припадника српског православног народа веома мали, 
а са циљем стварања моралних претпоставки за масовнији повратак прогнаног народа. Подршка ће се пружати и 
културним институцијама и активностима СПЦ, њеним издавачким пројектима, радио и ТВ станицама и духовно-
културном стваралаштву Срба на поменутим просторима. У складу са околностима и надаље ће се помагати обнова 
и изградња верских објеката у подручјима која су посебно страдала током ратних сукоба и која су се суочавала са 
разорним природним катастрофама, а из којих је додатно избегло српско становништво. Помоћ ће бити пружана и 
за стварање услова за нормалан живот и рад богословија СПЦ у Фочи, на Цетињу и у манастиру Крки. 

 
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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 27 35 38 41 

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. 

Број 2021 323 328 333 338 

 
Циљ 2: Подстицање верских културних активности у центрима СПЦ и побољшање услова рада и живота у богословијама. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број културних догађаја организованих од стране 
духовних центара СПЦ-а ван Србије у свакој години; 
 
Koментар: - 

Број 2016 8 34 38 42 
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Извор верификације: Праћење медија; Извештаји 
корисника о наменском утрошку дотације. 
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. 

Број  2017 3 4 4 4 

 
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" 
 

 
Опис: Обнова, реконструкција и изградња цркава, манастира и других верских објеката представља важну 
претпоставку јачања мисије цркава и верских заједница. Унутар верских објеката реафирмисаће се духовно, 
културно и национално наслеђе Српског народа у земљи и региону, као и свих верских и националних „мањина“ у 
Србији. У измењеним пандемијским и друштвеним околностима, уз све учесталије природне катастрофе, у оквиру 
ове Програмске активности примарна пажња посветиће се реконструкцији и изградњи најугроженијих сакралних 
објеката, и оних од посебног културног значаја, у неразвијеним подручјима Србије и региона. Уколико шире 
околности и могућности дозволе, обратиће се пажња и на изградњу смештајних капацитета при верским 
објектима. Коначно, приликом реализације програма настојаће се да се у што већој мери ангажују домаћи 
грађевински субјекти и оператива из Србије. 
- Уредба о издавању  доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве“: Пренос средстава од 
продате доплатне поштанске марке, а на 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 апоену 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених и обновљених верских објеката у 
неразвијеним подручјима у свакој години; 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји цркава и верских 
заједница о наменском утрошку дотација. 

Број 2016 37 43 45 47 

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 144 162 165 167 

 
Програмска активност: 0007 - Унапређење верске културе, верских слобода и толеранције  
 
Програм коме припада: 1901 - Сарадња државе са црквама и верским заједницама 
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Правни основ: - Закон о црквама и верским заједницама 
 

 
Опис: Имајући у виду стратешки потенцијал верске културе, у оквиру ове Програмске активности наставиће се са 
пружањем подршке најзначајнијим верским културним установама традиционалних цркава и верских заједница у 
Србији (Музеј СПЦ, Библиотека Српске патријаршије, Архив СПЦ, Римокатолички институт „Иван Антуновић“, 
Библиотека Београдске надбискупије РКЦ, Јеврејски историјски музеј и др.) и СПЦ у региону, чији ће обим 
активности умногоме зависити од пандемијских околности. Акценат ће се ставити на подстицање издавања 
најквалитетније теолошке и религиолошке литературе. Посебна пажња биће посвећена и иницирању и 
унапређењу међурелигијског и међуцрквеног дијалога, са циљем унапређења међуверске толеранције и 
заједничког ангажовања верских заједница у остварењу општедруштвеног напретка и добра. Финансираће се 
централна гласила цркава и верских заједница зарад њиховог „конкурентнијег“ и активнијег учешћа у медијском 
животу друштва, и давања доприноса њиховим социјално-каритативним активностима. То се конкретно односи на 
ТВ Храм СПЦ, Радио „Слово Љубве“ СПЦ, Радио „Марију“ РКЦ, Радио „Глас муслимана Србије“. Реализација 
програмске треба да допринесе и медијској промоцији развоја верског туризма и ходочасништва, у контексту 
одвијања међурелигијског дијалога у земљи и региону. У наредном раздобљу предстоји и обележавање значајних 
историјских јубилеја од духовног, националног и међународног значаја, попут обележавања једног века од 
поновног уједињења Српске православне цркве (СПЦ) 1920. године, слављења јубилеја 1700 година Првог 
васеленског сабора, једног века почетка рада Православног богословског факултета (ПБФ) у Београду, деведесет 
година доношења Устава СПЦ, итд. Римокатоличка црква (РКЦ) обележава завршетак Другог ватиканског сабора 
(1962-65) и 100. годишњицу успостављања дипломатских односа Свете Столице и Краљевине СХС. 

 
Циљ 1: Развој верских слобода и толеранције повећањем броја међуверских сусрета и организовањем изложби, сајмова, научних скупова, 
ходочашћа и поклоничких путовања.  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изложби, сајмова, научних скупова верско-
културне 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 64 67 71 

 
Циљ 2: Унапређење верске културе повећањем тиража часописа цркавa и верских заједница и броја наслова богословске и литературе о 
међуверским односима на годишњем нивоу.  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 120 180 190 197 

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. 

Број 2016 1100 1600 1900 2200 

 
Програмска активност: 0008 - Пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске 
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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 
 

 
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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2016 - - - - 

 
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 
 

 
Опис: Реализацијом ове програмске активности створиће се административна основа, оквир и подршка за 
спровођење осталих програмских активности, у организацији Одсека у оквиру Сектора за односе сa црквама и 
верским заједницама и Сектора за међуверски дијалог. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2016 - - - - 

 
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 
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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 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 
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ПРОГРАМ: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде 
 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Акредитовано управљачко тело 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2016 - -   

 
Циљ 2: Унапређена примена закона и прописа у облaсти пољопривреде 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат донетих управних мера у односу на број 
контрола пољопривредне инспекције 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

% 2016 % - - - 

 
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 винуЗакључак 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 
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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, контролу 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. 
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Циљ 1:  Унапређен инспекцијски надзор и примена закона и прописа у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инспекцијских контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

Број 2016 2000 2100 -  

2. Проценат кривичних пријава и захтева за покретање 
прекршајног поступка у односу на број контрола  
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

% 2016 - 8,5 -  

 
Циљ 2: Унапређење контрола и спровођења програма мера за унапређење пољопривредне производње, сточарства и органске производње 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат неисправности у коришћењу подстицаја по 
уредбама утврђен у контролама 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

% 2016 1,53 1,25 -  

2. Укупна вредност обуставе исплата подстицаја због 
неправилности (милиона дин.) 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

Број 2016 200 110 -  

 
Циљ 3: Унапређење контроле и примене прописа у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инспекцијских контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

Број 2016 4100 4400 -  

2. Проценат донетих управних мера у односу на број 
контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

% 2016 20 16 -  

 
Циљ 4: Унапређење контроле и примене прописа у области вина, ракије, алкохола и безготовинских пића 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инспекцијских контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

Број 2016 5000 4500 -  

2. Проценат донетих управних мера у односу на број 
контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

% 2016 25 19 -  

 
Циљ 5: Унапређење примене прописа за упис у Централни регистар 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број новорегистрованих субјеката на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

Број 2016 960 1300 -  

2. Проценат уписаних у односу на поднете захтеве 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Одељења 

% 2016 75,40 90 -  

 
Циљ 6: Уређење и надзор у области пољопривреде 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат донетих управних мера у односу на број 
контрола пољопривредне инспекције 
 
Извор верификације: Полугодишњи извештај о раду 
Сектора пољопривредне инспекције 

% 2022 14,21 / /  

 
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 администрацији, 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 недељном-месечном 
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.  
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Циљ 1: Обезбеђени подаци за ефикасно функционисање FADN IT базе података за слање података у ЕУ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обрађених и потврђених образаца у FADN IT 
систему 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2016 1200 1500 -  

2. Број унетих образаца у FADN IT систему 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2016 1300 1600 -  

 
Циљ 2: Обезбеђење ажурних података о произвoђачима грожђа и виноградарским парцелама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупна површина под виноградима која је уписана у 
Виноградарски регистар 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Хектар 2016 3500 7000 -  

 
Циљ 3: Унапређено информисање корисника о ценама и олакшан пласман пољопривредно-прехрамбених производа 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број информација о ценама производа 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2016 1000000 1132530 -  

2. Број посета корисника сајта Агрoпонуде и Стипс 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2016 293800 125000 -  

3. Број постављених понуда у софтвер Агропонуде 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2016 5700 6000 -  

 
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; 
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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 
 

 
Пројекат: 4005 - ИПАРД мера: Техничка помоћ 
 
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде 

 
Правни основ: Уредба о управљању програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру инструмента за претприступну 
помоћ за период 2014 - 2010 године. 

 
Опис: Техничка помоћ обухвата подршку за праћење Ипард 2 програма, одговорајући проток и јавност 
информација, екстерну експертизу, обуку, семинаре, студијске посете, вредновање Ипард 2 програма, 
потенцијалне локалне акционе групе и припрему за LEADER меру Ипард 2 програма, успостављање и рад 
националне мреже за рурални развој и др. 

 
Циљ 1: Вредновање (евалуација) 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Евалуација ИПАРД програма 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2019 НЕ / /  

2. Евалуација Стратегија локалног руралног развоја 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2019 НЕ Да /  

 
Циљ 2: Задржавање кадрова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Додатак  на основну зараду за ИПАРД агенцију 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 150 -  

2. Додатак  на основну зараду за ИПАРД Управљачко тело 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 18 -  

 
Циљ 3: Информисање корисника о ИПАРД II програму 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Информисани потенцијални корисници 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 500 -  

2. Организовани ИПАРД догађаји 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 6 -  

3. Произведени и емитовани спотови о ИПАРД програму 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 2 -  

4. Штампани промотивни материјал 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 3000 -  

 
Циљ 4: Обуке/ семинари/ студијске посете 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Запослени у Управљачком телу и ИПАРД агенцији који 
су похађали семинаре, обуке и стручне праксе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

0 2019 0 20 -  

2. Обуке, семинари, студијске посете којима су 
присуствовали представници Управљачког тела и ИПАРД 
агенције 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 2 -  

3. Представници потенцијалних локалних акционих група 
који су били обухваћени обукама и студијским посетама 
 
Koментар: - 
 

Број 2019 0 20 -  
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Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 
Циљ 5: Праћење и вредновање спровођења ИПАРД II програма 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Вредновање ИПАРД II програма 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 0 -  

2. Годишња заседања ИПАРД одбора за праћење 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2019 0 2 -  

 
Пројекат: 4006 - Јачање капацитета пољопривредног сектора за доношење политика на основу 
података, PHRD Грант број TF0B1676 
 
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде 

 
Правни основ: Закључак 05 Број: 48-1739/2020-1 којим се усваја текст Писма о додели бесповратних средстава 
Републици Србији (Уговор) од стране Међународне банке за обнову и развој/Међународног удружења за развој 
(Светска банка) за Пројекат „Јачање капацитета пољопривредног сектора за доношење политика на основу 
података PHRD Грант бр. TFOB1676“ који је саставни део усвојеног Закључка. 
 Уговор о додели бесповратних средстава између Међународне банке за обнову и развој/Међународног удружења 
за развој и МПШВ. 

 
Опис: Изградња капацитета за израду политике засноване на доказима. 
Управљање пројектом и администрација, праћење и оцењивање, ширење знања. 
 

 
Циљ 1: Изградња и ојачање постојећих капацитета у оквиру Министарства која се тичу мониторинга и евалуације. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број планова M&S за прикупљање података и 
методологија развоја 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2021 - 5   

2. Број процедура за доношење политика заснованих на 
доказима, укључених у писане процедуре министарства 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2021 - 3   

3. Израда Data collection manual  
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2021 - 0   

4. Израда дата платформе за праћење и вредновање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

да/не 2022 да да   

5. Израда плана потребних тренинга 
 

Да/не 2022 Да да   
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Koментар: - 
 
Извор верификације: - 
6. Методологија изградње капацитета 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Да/не 2022 да да   

7. Набавка неопходне опреме 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2021 2021 да   

8. Одржавање састанка са релевантним особљем 
министарства и припадајућим управама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2022 100 /   

9. Оквир компетенција 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Да/не 2022 Да да   

10. Програм изградње капацитета 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Да/не 2022 да да   

 
Циљ 2: Управљање пројектом и администрација, праћење и оцењивање, ширење знања.                                                                                                                                               
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број алата политике засноване на доказима (планови, 
приручници, протоколи за П&О, пробе методологије 
прикупљања података 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2021 - 3   

2. Број показатеља учинка пољопривредног сектора 
израђен и интегрисан у Оквир П&О МПШВ, компатибилан 
са оним усвојеним за ЗПП 2021-2027. 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Број 2021 - 5   

3. Капацитети за П&О у пољопривредним агенцијама 
јавног сектора су побољшани 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2022 0 /   

 
Циљ 3: Израда протокола и обука запослених 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број алата политике засноване на доказима (планови, 
приручници, протоколи за П&О, пробе методологије 
прикупљања података 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

УСД 2022 0 /   

2. Број показатеља учинка пољопривредног сектора 
израђен и интегрисан у Оквир П&О МПШВ, компатибилан 
са оним усвојеним за ЗПП 2021-2027. 

Број 2022 0 /   
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Koментар: - 
 
Извор верификације: - 
3. Израда анализа за промену ПИО система 
пољопривредника, израда онгоинг евалуације ИПАРД 
пројекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

% 2022 1 /   

 
Пројекат: 7074 - ИПА 2018 - Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 0101 - Уређење и надзор у области пољопривреде 

 
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 
претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС – међународни уговори”, број 19/14 од 29.12.2014. године). 

 
Опис: Пројекат треба да обухвати све активности у вези са израдом прописа, обуком запослених, припремом 
анализа и студија одређених сектора ради успостављања неопходних инструмената урeђeњa тржиштa 
пoљoприврeдних прoизвoдa, као и другим неопходним активностима усмереним на стварање функционалног 
оквира за имплементацију политике урeђeњa тржиштa пoљoприврeдних прoизвoдa. Пројекат треба да обухвати 
све активности у вези са израдом прописа, обуком запослених, припремом анализа и студија одређених сектора 
ради успостављања система у области класификације трупова. 

 
Циљ 1: Јачање капацитета МПШВ у погледу увођења механизама заједничке организације тржишта у складу са прaвним тeкoвинaмa EУ. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спроведена  најмање једна тродневна обука за 
најмање 15 полазника из МПШВ (најмање 10 
представника Управе за аграрна плаћања и најмање 5 
представника других релевантних институција) у вези са 
увођењем мера ЦМО. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2022 Не да да  

2. Спроведена најмање једна студијска посета за укупан 
број од 12 запослених из МПШВ, Управе за аграрна 
плаћања и других релевантних институциja како би се 
обезбедило практично знање у складу са искуством о 
примени ЦМО у државама чланицама ЕУ. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2022 Не да да  

 
Циљ 2: Помоћ МПШВ у јачању капацитета за даљи развој и имплементацију законодавства и реформи у институционалном оквиру у сектору 
пољопривреде кроз успостављање хармонизованог система у области класификације трупова. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Једна петодневна студијска посета државама 
чланицама ЕУ за укупно 10 особа из МПШВ, Контролног 
тела и других релевантних институција у циљу размене 

Да/не 2022 - да да  
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искустава и стицања практичног знања о класификацији 
трупова, контроле на лицу места, извештавање,  у складу 
са прописима ЕУ. 
 
Koментар: 1. Побољшано теоријско знање запослених у  
МПШВ, запослених у  Контролном телу и запослених у 
другим релевантним институцијама у производном 
ланцу (кланице, факултети, институти, произвођачи) 
о класификацији трупова у складу са прописима ЕУ. 
 2. Побољшано практично знање запослених у  МПШВ, 
запослених у  Контролном телу и запослених у другим 
релевантним институцијама у производном ланцу 
(кланице, факултети, институти, произвођачи) о 
класификацији трупова у складу са прописима 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
2. Спроведене најмање три једнодневне радионице за 
најмање 25 учесника из МПШВ и других релевантних 
институција о општим аспектима класификације трупова. 
 
Извор верификације: Базе Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Да/не 2022 - да да  

 
Глава 24.1 - 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 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 
 
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 
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 производима животињског порекла и храни животињског порекла; праћење 
микробиолошких, 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 
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Циљ 1: Унапређење квалитета и безбедности хране животињског порекла и хране за животиње     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат објеката за производњу хране и хране за 
животиње усклађен са ЕУ стандардом 
 
Koментар: Проценат објеката за производњу хране и 
хране за животиње усклађен са ЕУ стандардом 
 
Извор верификације: Извештај ветеринарске инспекције 
о спроведеним контролама одобрених објеката 

% 2016 30 40 40 40 

2. Проценат утврђених серија производа који не 
испуњавају одговарајуће захтеве безбедности хране и 
хране за животиње у односу на прегледане производе 
 
Koментар: 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 

% 2016 10 5 5 5 

 
Циљ 2: Искорењивање болести животиња 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Слободна стада од заразних болести 
 
Koментар: Искорењивање болести животиња 
 
Извор верификације: Извештај о кретању пријава и 
одјава заразних болести 

% 2016 75 98 98 98 

 
Циљ 3: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности. 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда родне анализе по програмским активностима 
 
Koментар: Приступа се утврђивању приоритета за 
увођење родно одговорног буџетирања по програмским 
активностима. 
 
Извор верификације: Извештај радне групе за анализу 
родне равноправности 

број 2021 0 0 0 0 

 
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 
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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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат вакцинисаних животиња 
 
Koментар: Спречава се појава и ширење заразних 
болести животиња 
 
Извор верификације: Број испитаних животиња - 
фактурни извештај 

% 2016 70 95 95 95 

2. Проценат испитаних животиња 
 
Koментар: Проценат испитаних животиња 
 
Извор верификације: Број испитаних животиња-
фактурни извештај 

% 2016 85 95 95 95 

 
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 супстанци, 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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. 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 6 6 6 

 
Циљ 2: Постигнут ниво квалитета и безбедности хране у промету, у складу са националним и  међународним прописима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

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 

% 2016 20 15 15  

 
Циљ 3: Постигнут ниво квалитета и безбедности хране за животиње, у складу са националним и  међународним прописима 
    

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

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 

% 2016 50 25 25 25 

 
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  
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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, превозу и извозу животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за 
животиње, споредних производа животињског 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     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

2. однос ванредних и планираних инспекцијских 
контрола 
 
Koментар: однос ванредних и планираних инспекцијских 
контрола 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

% 2016 100 15 15 15 

 
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  

 
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 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2016 60 90 90 90 

2. проценат усклађених  стручних основа  са прописима  
ЕУ  
 
Koментар: проценат усклађених  стручних основа  са 
прописима  ЕУ  
 
Извор верификације: годишњи извештај 

% 2016 30 70 70 70 

 
Глава 24.2 - 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 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 
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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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат неусаглашености у вези са применом 
прописа у фитосанитарној области у односу на укупан 
број контрола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о спровођењу годишњих 
програма мера заштите здравља биља и 
пострегистрационе контроле средстава за заштиту 
биља, Извештаји фитосанитарне инспекције 

% 2015 12 3 3 4 

 
Циљ 2: Израда родне анализе по програмским активностима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. израда родне анализе по програмским активностима 
 
Извор верификације: - 

број 2022 1 1   

 
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 оплемењивачима земљишта, Закон о признавању сорти 
пољопривредног биља, Закон о генетички модификованим организмима, Закон о заштити права оплемењивача 
биљних сорти, Закон о безбедности хране.  

 
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. 
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Циљ 1: Унапређен систем фитосанитарне контроле у међународном промету 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат броја неусаглашених пошиљки биља, 
биљних производа, средстава за заштиту и исхрану биља 
у односу на укупан број пошиљки у увозу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај граничне 
фитосанитарне инспекције 

% 2015 0,75 0,3 0,3 0,3 

2. Проценат броја неусаглашених пошиљки хране и хране 
за животиње биљног и мешовитог порекла у односу на 
укупан број пошиљки у увозу, 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај граничне 
фитосанитарне инспекције 

% 2015 0.5 0,3 0,3 0,3 

 
Циљ 2: Унапређење система фитосанитарне контроле у производњи и унутрашњем промету 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат броја неусаглашених примарних 
пољопривредних производа биљног порекла на 
присуство резидуа средстава за заштиту биља, 
контиминената и хуманих вируса 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај о спровођењу годишњег 
програма пострегистрационе контроле средстава за 
заштиту биља,извештај фитоснитарне инпекције 

% 2015 3,2 1,5 1,5 1,5 

2. проценат броја спроведених мера због 
неусаглашености у односу на укупан број контрола у 
области биолошке сигурности 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај фитосанитарне 
инспекције 

% 2015 6 0,3 0,3 0,3 

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 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај фитосанитарне 
инспекције 

% 2015 10 3,5 4 4 

 
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 
оплемењивачима 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, Закон о Реп. административнима таксама 
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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 области,односно послове 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, 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 фитосанитарној 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. 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. Поступак регистрације средстава за 
заштиту биља врши се на основу процене документације од стране изабраних организација, у складу са Законом о 
републичким административним таксама. Након изврше процене, овлашћена институција доставља извештај о 
завршеној процени и фактуру са износом у складу са законом о аминистративним таксама и уговореним 
обавезама. 
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, послови 
признавања сорти на огледним пољима. Спровођење Програма мера по Закључку Владе. 

 
Циљ 1: Унапређење фитосанитарног система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број штетних организама под посебним надзором 
према програму мера заштите здравља биља 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: правилник о утврђивању програма 
мера заштите здравља биља за текућу годину, 
извештај о спроведеном програму мера заштите 
здравља биља 

број 2015 66 60 60 60 

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, извештај фитосанитарне 
инспекције, база података о одобреном  ГМО Европске 
Комисије, извештај овлашћених лабораторија 

% 2015 95 98.5 98,5 98,5 

3. Проценат повећања уписних сорти у регистар сорти % 2015 4693 107 108 109 
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пољопривредног биља 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: регистар сорти пољопривредног 
биља 
4. Удео заштићених биљних сорти у производњи и на 
тржишту 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: регистар заштићених биљних 
сорти и база података о атестираним количинама 
репродукционог материјала  

% 2015 2 6 6 6 

 
Циљ 2: Унапређење безбедности хране и хране за животиње биљног порекла 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Правилник о програму 
пострегистрационе контроле средстава за заштиту 
биља, годишњи извештај о спроведеном програму 

број 2015 73 150 160 165 

2. Учешће регистрованих средстава за заштиту биља 
усклађених са стандардима ЕУ у односу на укупан број 
регистрованих средстава за заштиту биља 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: листа регистрованих средстава за 
заштиту биља 

% 2015 0,6 15 20 25 

 
Пројекат: 4004 - Унапређење система повезивања агрометеролошких станица 
 
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 

 
Правни основ: Закон о здрављу биља, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о семену, Закон о садном 
материјалу.   

 
Опис: Управа за заштиту биља користи више софтверских решења у оквиру организационих јединица, Одељењаза 
здравље биља и биљни карантин, Одсек за признавање сорти, Група за сертификацију семена и садног материјала 
и Гранична фитосанитарна инспекција и јединствени информациони систем Министарства пољоприврде, 
шумарства и водопривреде за безбедност хране, Ниједан софтвер од наведених организационих јединица није 
повезан са другим и самим тим је неопходно ради ефикаснијег и бржег рада направити повезаност истих.  

 
Циљ 1: Унапређење информационих решења у Управи за заштиту биља ради бржег и ефикаснијег извршавања пословних процеса 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. повезивање и развој софтверских решења у УЗБ 
 
Извор верификације: МПШВ 

% 2015 40 90 95 95 

2. Хардвер за тестирање, развој и продукцију  
 
Извор верификације: МПШВ 

% 2015 40 90 95 95 

 
Пројекат: 7075 - ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 
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(неалоцирана средства) 
 
Програм коме припада: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 

 
Правни основ: Уредба о управљању програмима предприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмената за 
приступну помоћ(ИПА II) ЗА ПЕРИОД 2014-2020.године.Уредба о управављњу програмима предприступне помоћи 
Европске уније у оквиру компоненте I Инструмеаната предприступне помоћи(ИПА)-Помоћ у транзицији и изградњи 
институција за период 2007-2013.године;Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике и 
Комисије Европске заједница у РС . 

 
Опис: набавка машине и опреме за унапређење поступка признавања сорти 

 
Циљ 1: Унапређење поступка признавања сорти и усаглашавање са процедурама признавања сорти у ЕУ 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набавка опреме за тестирање сорти 
 
Koментар: набавка опреме за тестирање сорти 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
министарства 

не 2020 не не ne ne 

 
Глава 24.3 - 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 штетног дејства вода; спровођење мера заштита вода и 
планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода које чине 
и пресецају границу Републике 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 

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0401 - Интегрално управљање водама 
 
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, 
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креирање оквира за успостављање 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 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број становника којима се изградњом, односно 
реконструкцијом водних објеката за заштиту вода од 
загађивања омогућава прикључене на изграђене, 
односно реконструисане објекте 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 16000 21000 21000 21000 

2. Број становника којима се изградњом, односно 
реконструкцијом водних објеката за коришћење вода 
омогућава приступ здравој пијаћој води 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 135000 135000 135000 135000 

 
Циљ 2: Унапређена заштита од штетног дејства вода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Индикатор унапређења заштите од поплава 
 

бездимензио
нални број 2015 1 0,56 0,56 0,56 
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Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 
 
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 2021. до 2035. године, Закон о 
заштити животне средине, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године  

 
Опис: Програмска активност уређење и коришћење вода усмерена је на предузимање мера и активности на: 
очувању и регулисању водених количина којима се обезбеђује квантитативна, просторна и временска расподела 
вода за снабдевање водом за пиће становништва, индустрије и других корисника кроз изградњу, реконструкцију 
водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно хигијенске потребе, постројења за припрему воде за 
пиће, магистралне цевоводе и резервоаре, ради обезбеђења здраве пијаће воде у довољној количини за насеља и 
индустрију у општинама и градовима у Републици Србији, израду техничке документације за те водне објекте, 
одржавање (редовно и инвестиционо) водних објеката за наводњавање у јавној својини, као и израду техничке 
документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини. 
 
 

 
Циљ 1: Унапређен део система за уређење и коришћење вода кроз израду техничке документације, изградњу и реконструкцију одређеног 
броја објеката за коришћење вода 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 15 6 6 6 

2. Број израђене техничке документације за водне 
објекте за наводњавање у јавној својини 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 0 3 3 3 

3. Број израђене техничке документације за водне 
објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - 
хигијенске потребе 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 2 3 3 3 

 
Циљ 2: Унапређена пољопоривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обима одржавања дела изграђеног 
регионалног  хидросистема за наводњавање у јавној 
својини  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

проценат 2015 0 30 30 30 

 
Програмска активност: 0003 - Заштита вода од загађивања 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Закон о водама, Закон о просторном плану Републике Србије од 2021. до 2035. године, Закон о 
заштити животне средине, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 
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Опис: Програмска активност 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 документације, изградњу и 
реконструкцију одређеног броја објеката за заштиту вода од загађивања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број градова и/или општина у којима су изграђени и/ 
или реконструисани делови главни колектори, 
постројења за пречишћавање отпадних вода  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 7 0 0 0 

2. Број израђене техничке документације за водне 
објекте за заштиту вода од загађивања  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 0 0 0 0 

 
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 2021. до 2035. године, Закон о 
заштити животне средине, Стратегија управљања водама на територији Репбулике Србије до 2034. године.  

 
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 2.252,75 km одбрамбене линије (насипи 
и регулисани водотокови), 43 брана са акумулацијама, каналима за одводњавање (4.830 km каналске мреже и 57 
црпних станица са припадајућим објектима: машинске зграде, уставе... и бројним објектима за заштиту од бујица и 
ерозије земљишта). Наведеним објектима се штити око 600.000 ha земљишта са градовима, индустријским 
објектима и кључним инфраструктурним објектима путне привреде, железнице, електропривреде и друго. 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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-РДВ 

број 2015 30 62 62 62 

2. Број слабих места након поплава 2014. и 2015. године  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 52 15 15 15 

3. Проценат  обима одржавања водних објеката за 
заштиту од поплава од спољних вода и нагомилавања 
леда , ерозије и бујица и водних објеката за 
одводњавање у јавној својини (из годишњег Оперативног 
плана за одбрану од поплава)   
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

проценат 2015 20 40 40 45 
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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 2021. до 2035. год., Закон о заштити 
животне средине, Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године,  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, Закон о ратификацији оквирног 
споразума о сливу реке Саве и Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: Програмска активност  усмерена је на израду планских докумената у области управљања водама, студија од 
значаја за област управљања водама, као и испуњавања обавеза Републике Србије које 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених планских докумената и студија од 
значаја за област управљања водама  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 7 5 5 5 

 
Циљ 2: Унапређење међународне сарадње у области вода 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број потписаних међународних споразума и протокола 
о сарадњи у области вода  
 
Извор верификације: Службени гласник РС 

број 2015 2 1 1 1 

 
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. 

 
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, испитивања 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, као и финансијске 
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документације за финансирање послова од општег интереса у области управљања водама. 
 
 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број инспекцијских надзора 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 3680 2300 3000 3000 

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 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

% 2015 29,01 19 22 22 

 
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 2021. до 2035. 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број градова и/или општина у којима су изграђени 
недостајући електроенергетски објекти 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

број 2015 0 1 0  

 
Пројекат: 4010 - Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - I фаза 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Ради реализације Програма за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I, 
Република Србија и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму (Програм за отпорност на 
климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I) који је потврђен од стране Народне скупштине Републике 
Србије 29. фебруара 2020. године  

 
Опис: Фаза I овог програма обухвата изградњу и реконструкцију система за наводњавање у општинама Неготин и 
Свилајнац. У општини Неготин овај пројекат ће да обезбеди воду за наводњавање њива површине од 870 ha које 
до сада нису биле наводњаване, као и воду за 1100 ha земљишта које се тренутно делимично наводњава из 
постојећег система за наводњавање из старих приватизованих црпних станица. Кључне компоненте пројекта су: 
изградња новог водозахвата на Ђердапском језеру у близини Кусјака, изградња новог резервоара и дистрибутивне 
мреже, као и повезивање нове мреже са постојећом мрежом за наводњавање. У општини Свилајнац, нови систем 
за наводњавање ће покривати приближно 1.040 ha земљишта и користиће како површинске, тако и подземне 
воде: 330 ha земљишта ће се снабдевати из плитких бушотина, а за осталих 710 ha земљишта воде ће се црпети 
директно из реке Ресаве путем 3 планиране  преграде у току реке које ће формирати успор узводно како би 
водозахват и црпна станица могли несметано да функционишу. Пројекат такође укључује изградњу цевовода за 
дистрибуцију воде из бушотина и речних захвата до пољопривредних парцела. 

 
Циљ 1: Унапређена пољопоривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање у општинама Свилајнац и 
Неготин 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Површина пољопривредног земљишта под системом 
за наводњавање 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

хектар 2020 0 0 1040 3010 

 
Пројекат: 4012 - Пројекат интегрисаног развоја коридора Саве и Дрине 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Закон о потврђивању споразума о зајму (пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине 
применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 
број зајма 9128-YF ("Сл.гласник РС – Међународни уговори бр.13/2021 од 12.07.2021. године), Закона о 
министарствима, Закон о водама, Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије, Стратегија 
управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 

 
Опис: Интегрисано управљање и развој коридора реке Саве кроз обезбеђивање подршке за финансирање заштите 
од поплава, улагање у управљање животном средином, бране и повезане активности у одабраним приоритетним 
областима дуж коридора реке Саве и пружање подршке за спровођење побољшања пловног пута деминирањем 
десне обале коридора реке Саве. 
Интегрисано управљање и развој коридора реке Дрине кроз обезбеђивање подршке за финансирање заштите од 
поплава, улагање у управљање животном средином, бране и повезане активности у одабраним приоритетним 
областима дуж коридора реке Дрине и обезбеђивање подршке за реализацију интегрисаног развоја горњег тока 
реке Лим дуж коридора реке Дрине. 
Обезбеђивање подршке за финансирање припреме друге фазе Вишефазног програмског приступа, укључујући и 
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процену заштитних мера у области животне средине и социјалних питања. 
Учешће у унапређењу активности везаних за политику дијалога и у консултацијама, теренским активностима и 
кампањама информисања и и припреми планова и студија за јачање везе између водних услуга и повезаности са 
циљевима регионалног развоја и економске интеграције коридора Саве и Дрине. Учешће у активностима 
релевантних регионалних ентитета који подржавају активности регионалне координације за коридоре реке Саве и 
Дрине. 
 

 
Циљ 1: Унапређена заштита од поплава и омогућавање прекограничне сарадње у области вода на речним коридорима Саве и Дрине 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број становника заштићених од   100-годишњих 
поплава у сливу Саве и Дрине у оквиру пројекта 
 
Извор верификације: Извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

број 2021 0 7000 41000 108000 

2. Површина подручја заштићених мерама за 
ублажавање ризика од поплава у оквиру пројекта  
 
Извор верификације: Извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

хектар 2021 0 9000 35000 90000 

 
Циљ 2: Унапређење заштите жене у брањеним подручијима од стогодишњих поплава на речним коридорима Саве и Дрине 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена заштићених од стогодишњих поплава у сливу 
Саве и Дрине у оквиру пројекта 
 
Извор верификације: Извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

број 2021 0 3800 22000 59000 

 
Пројекат: 4013 - Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - II фаза 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Ради реализације Програма за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији - II фаза, 
Република Србија и Европска банка за обнову и развој закључиле су Уговор о зајму ( Програма за отпорност и 
климатске промене и наводњавање у Србији - II фаза) који је потврђен од стране Народне скупштине Републике 
Србије 04. фебруара 2022. године ("Сл. гласник РС-Међународни уговори" број 1/22). 

 
Опис: Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II  обухвата изградњу система за 
наводњавање у општини Рума и граду Сремска Митровица. Предмет овог пројекта је изградња црпне станице на 
каналу Јарачка Јарчина и транзитног цевовода од црпне станице до постојећих акумулација Борковац и Павловац. 
Изградњом предметног потисног цевовода дужине око 22 км сирова вода транспортује се у вештачка језера која ће 
послужити као акумулације и које ће омогућити наводњавање око 3.500 ха воћњака и винограда. 

 
Циљ 1: Унапређена прољопривредна производња кроз обезбеђење потребне количине воде за наводњавање из акумулација Борковац и 
Павловац 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације радова на изградњи основне 
инфраструктуре за наводњавање у општини Рума и граду 
Сремска Митровица 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

проценат 2022 0 5 40 100 
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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, уређења и санације водних објеката и система за наводњавање, и то на: регионалним 
хидросистемa за наводњавање и двонаменским система на подручју Срема, Бачке и Баната и 
хидромелиорационим системима на подручју Шапца, Чачка, Панчевачког рита и Тополе. 

 
Циљ 1:  Унапређени системи за наводњавање, кроз изградњу пумпних станица (ПС), изградњу и реконсктрукцију каналске мреже са 
пратећим објектима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације радова на изградњи систем за 
наводњавање - пројекат Аду Даби 
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

проценат 2015 0 85 95 100 

 
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 2021. до 2035. године, Закон о 
заштити животне средине,  Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на изградњи 
вишенаменске бране са акумулацијом „Ариље” профил 
„Сврачково” у односу на укупну вредност пројекта 
(кумулативно по годинама)  
 
Извор верификације: Извештај МПШВ-РДВ 

проценат 2015 14,51 61,64 69,14 76,64 

 
Пројекат: 7069 - ИПА 2017 - Сектор заштите животне средине 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Финанијски споразум између РС и ЕУ у вези са подршком сектору заштите животне средине која је 
обезбеђена у склопу Акционог ИПА програма за РС за 2017. годину; Годишњи акциони програм за РС за 2017. 
годину-Циљ 2 Животна средина, Акција 5:"Подршка ЕУ сектору животне средине", Број глобалног обевезивања: 
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CRIS 2017/040-499 

 
Опис: Основни циљ пројекта је предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских 
и подземних вода кроз изградњу система и објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода за 
Брус и Блаце и подршка администрације Републике Србије у ефикасном спровођењу преговора о приступању и 
имплементацији принципа Оквирне директиве о водама (ЕС/60/2000) у интегралном управљању водама у 
Републици Србији 

 
Циљ 1: Изграђени системи за сакупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода у Брусу и Блацу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на изградњи постројења 
за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2015 0 78 99 100 

2. Проценат реконструисаних делова постојеће и 
изграђене нова канализационе мреже у Брусу и Блацу 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2015 0 100   

 
Циљ 2: Пројекат реформе сектора водних услуга 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извршена процена стања пружања водних услуга и 
израђен предлог за повећање ефикасности сектора 
водних услуга 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

да/не 2015 0 не да  

2. Урађени предлози за : ревизију, успостављање и 
примену система за поврат трошкова, методологију 
примене тарифа, регулаторни систем за одређивање 
цена воде и успостављање услова за формирање 
регулаторног тела 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

да/не 2015 0 не да  

 
Пројекат: 7086 - ИПА 2020 - Животна средина и клима 
 
Програм коме припада: 0401 - Интегрално управљање водама 

 
Правни основ: Финанијски споразум између РС и ЕУ за II део Акционог ИПА програма за 2020. годину за  подршку 
сектору животне у циљу побољшања еколошке одрживости кроз побољшање управљања отпадним водама у 
складу са захтевима ЕУ. Сектор: Животна средина, климатске промене и енергетика, Акција 3: Подршка ЕУ животној 
средини и климатским променама 

 
Опис: Основни циљ пројекта је предузимање мера и активности на заштити и унапређењу квалитета површинских 
и подземних вода кроз изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода за агломерацију Лозница, 
капацитета 40.000 еквивалент становника (ЕС), за пречишћавање отпадних вода Лознице и Бање Ковиљаче, 
изградњу нових колектора и реконструкцију постојећих, изградњу црпних станица и потисних цевовода и изградњу 
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делова нове атмосферске канализације, као и кроз изградњу система и објеката за сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода у Сокобањи, капацитета 22.000 ЕС.  

 
Циљ 1: Изграђени системи за сакупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода у Лозници 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на изградњи постројења 
за пречишћавање отпадних вода у Лозници 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2021 0 0 23 39 

2. Проценат реконструисаних делова постојеће и 
изграђене нове канализационе мреже у Лозници 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2021 0 0 23 39 

 
Циљ 2: Изграђени системи за сакупљање и пречишћавање комуналних отпадних вода у Сокобањи 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова на изградњи постројења 
за пречишћавање отпадних вода у Сокобањи 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2021 0 0 21 37 

2. Проценат реконструисаних делова постојеће и 
изграђене нове канализационе мреже у Сокобањи 
 
Извор верификације: Извештај ИПА јединице 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде 

проценат 2021 0 0 21 37 

 
Глава 24.4 - 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 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0106 - Развој шумарства и ловства 
 
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; 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат повећања шумског фонда у Републици 
Србији.  
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе 
за шуме и Национална инвентура шума 

% повећања 2019 800 0.10 0.10 0.08 

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 

% 2016 76 78 78 85 

 
Циљ 2: Унапређен систем заштите шума 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Површина шума заштићена од штетног дејства биљних 
болести и штеточина  
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе 
за шуме 

хектар 2016 15123 15000 15000 15000 

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 

% 2016 100 100 100 100 
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за брзо сузбијање пожара. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе 
за шуме 
 
Циљ 3: Унапређење стања дивљачи и ловства 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Бројно стање популације дивокозе (Rupicapra 
rupicapra) 
 
Koментар: Да би се постигло унапређење стања 
дивљачи и ловства, потребно је повећати популацију 
дивокозе, чија је бројност недовољна у односу на 
потенцијале ловишта. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа 
за шуме, извештаји  корисника ловишта. 

број грла 2016 740 900 1100 1200 

2. Бројно стање популације јелена обичног (Cervus 
elaphus) 
 
Koментар: Да би се постигло унапређење стања 
дивљачи и ловства, потребно је повећати популацију 
јелена обичног, чија је бројност недовољна у односу на 
потенцијале ловишта. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управа 
за шуме, извештаји  корисника ловишта. 

број грла 2016 5700 7000 8500 10000 

 
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 се користе 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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. 

хектар/год. 2017 606 900 900 900 

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 

хектар/год. 2016 261 200 200 180 
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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. 

хектар 2016 55000 55000 55000 55000 

4. Подигнуто хектара нових шума годишње   
 
Koментар: Унапређено стање шумског фонда у 
Републици Србији подразумева и подизање нових шума и 
санацију површина пошумљавањем. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе 
за шуме, корисници и сопственици шума. 

хектар/год. 2019 600 800 800 600 

 
Циљ 2: Унапређена шумска инфраструктура 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обим изграђених и реконструисаних шумских путева и 
мостова.   
 
Koментар: Отвореност шума се мери дужином и 
стањем шумских комуникација. Из средстава Одрживог 
развоја и унапређења шумарства 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 2016 153 220 220 240 

 
Циљ 3: Ефикасно планирање газдовања шумама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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, корисници и сопственици шума. 

% 2016 76 78 78 85 

 
Програмска активност: 0003 - Одрживи развој и унапређење ловства 
 
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства 

 
Правни основ: Закон о дивљачи и ловству 
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Опис: Програм укључује мере које се финансирају 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број програма за повећање бројности дивљачи, 
побољшане популационе особине и заштиту и 
унапређење 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 

број програма 2016 82 206 204 204 

2. Број програма едукације ловних радника и ловаца  
 
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. 

број програма 2016 11 10 10 10 

 
Циљ 2: Очување ретких, угрожених и трајно заштићених врста ловне дивљачи, као и опште очување биодиверзитета. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 7 7 7 

 
Циљ 3: Пројекти подршке за промоцију и унапређење развоја ловства 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број женских ловачких организација 
 
Koментар: У Републици Србији тренутно су активна 
два женска ловачка клуба који су у претходном периоду 
била корисници буџетских средстава за пројекте 
промоције и унапређења ловства  
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Управе 
за шуме 

број ловачких 
организација 2020 1 2 2 2 

 
Програмска активност: 0004 - Управљање у шумарству и ловству 
 
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Запремина дозначеног и отпремљеног дрвета  из шума 
сопственика-физичких 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 стручно-саветодавни послови у приватним 
шумама 

m3 2016 774062 790000 780000 780000 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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. 

% 2021 5 4 4 4 

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 

% 2021 39 15 15 15 
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шумарства. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
републичке шумарско - ловне инспекције. 
 
Пројекат: 7076 - ИПА 2016 - неалоцирана средства 
 
Програм коме припада: 0106 - Развој шумарства и ловства 

 
Правни основ: Члан 2. Закона о буџетском систему 

 
Опис: Твининг пројекат за унапређење газдовања шумама у Србији као допринос као допринос адаптацији и борби 
против климатских промена 

 
Циљ 1: Успостављање сектора шумарства у складу са ЕУ прописима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Јачање капацитета сектора шумарства за 
имплементацију ЕУ стандарда и прописа  
 
Koментар: У циљу усаглашавања са ЕУ стандардима и 
прописима кроз пројекат ће се припремити Нацрт 
закона о промету дрвета и производа од дрвета 
 
Извор верификације: НПАА 

донети 
прописи 2019 0 1   

 
Глава 24.5 - 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 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 
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ПРОГРАМ: 0109 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика 
 
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 функционисања банке биљних гена. 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број успостављања функционисања банке биљних гена 
 
Извор верификације: закон о безбедности хране 

семена 2019 4 4 4 4 

 
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 лаб. дијагностике у лабораторији 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених процедура прикупљања и чувања 
аутохтоних сорти биља 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: закон о безбедности хране 

семена 2018 1 1 1 1 

2. Број узорака семена који су регенерисани  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: закон о безбедности хране 

семена 2018 број семена 5 5 5 

3. Број успостављених метода за испитивање клијавости 
семена 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: закон о безбедности хране 

семена 2018 4 4 4 4 

 
Циљ 2: Унапређење систама контроле у органској производњи 
Тип циља: Родно одговоран 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат неусаглашености рада овлашћених 
контролних организација са прописима које Дирекција 
утврђује преко редовне контроле 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: закон о безбедности хране 

прописи 2018 4 5 5 5 

 
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 
термоизолација објеката лабраторија. Након израде предмера и предрачуна радова, неоходно је расписати јавну 
набавку радова, извршити стручни надзор и спровести грађевинске радове на инвестиционом одржавању зграда. 

 
Циљ 1: Енергетски пасош 
Тип циља: Родно одговоран 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Мања потрошња енергената 
 
Извор верификације: извештаји дирекције 

да/не 2020 не 1   

 
Глава 24.6 - 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 Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а основана је Законом о пољопривреди и 
руралном развоју 2009. године 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 
 
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. 
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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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број грла под контролом продуктивности (говеда) 
 
Koментар: рој грла под контролом продуктивности 
(говеда) 
 
Извор верификације: МПШВ - Група за сточарску 
производњу, извештај главних одгајивачких 
организација у сточарству 

број грла 2017 206000 2600027 26000 27000 

2. Укупна производња меса 
 
Koментар: Унапређење стања физичких ресурса у 
пољопривреди      
 
Извор верификације: РЗС 

тона 2017 470000 480000 480000 485000 

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 

000 т 2017 16028 20012 20012 20050 

 
Циљ 2: Унапређено финансирања пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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) 

% 2017 3,4 4 4.5 4.5 

 
Циљ 3: Унапређење система трансфера знања и развој људских потенцијала 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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) 

број 
произвођача 2017 41500 51100 51200 51300 

 
Програмска активност: 0001 - Директна плаћања 
 
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 
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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. 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уматичених говеда 
 
Koментар: Број уматичених говеда 
 
Извор верификације: МПШВ 

број грла 2017 206000 240000 240000 255000 

2. Количина произведеног говеђег меса 
 
Koментар: Количина произведеног говеђег меса 
 
Извор верификације: РЗС 

тона 2017 77000 71000 83525 83525 

3. Количина произведеног меда 
 
Koментар: Количина произведеног меда 
 
Извор верификације: РЗС 

тона 2017 12000 12000 14000 14500 

4. Количина произведеног свињског меса 
 
Koментар: Количина произведеног свињског меса 
 
Извор верификације: РЗС 

тона 2017 278000 278000 255000 442365 

 
Циљ 2: Унапређен квалитет и квантитет ратарске производње 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извоз кукуруза 
 
Koментар: квалитет и квантитет ратаске 
производње 
 
Извор верификације: РЗС 

мил. ЕУР 2017 341,3 490 550 582 

2. Површине под засадима јабука 
 
Koментар: Површине под засадима јабука 
 
Извор верификације: РЗС 

хектар 2017 23767 24958 25281 25281 

 
Циљ 3: Унапређење производње млека 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина произведеног млека у земљи 
 

мил. литара 2017 1564 2000 2100 2100 
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Koментар: Количина произведеног млека у земљи 
 
Извор верификације: МПШВ - Група за сточарску 
производњу, Управа за ветерину; РЗС 
 
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.  
    
 

 
Циљ 1: Унапређење конкурентности, достизање стандарда квалитета и управљање ризицима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника регреса на премију осигурања 
 
Koментар: Број корисника регреса на премију осигурања 
 
Извор верификације: УАП 

број 
корисника 2017 12505 21325 21325 21325 

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: МПШВ - Сектор за пољопривредну 
политику 

број ознака 2017 0 23 23 23 

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 

број 
корисника 2017 37 99 99 99 

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 

хектар 2017 7000 8700 8700 8700 

 
Циљ 2: Унапређење животне средине 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број произвођача органске производње 
 
Koментар: Број произвођача органске производње 
 

број 
произвођача 2017 1281 3000 6500 6500 
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Извор верификације: МПШВ 
2. Укупна површина под органском производњом 
 
Koментар: Укупна површина под органском 
производњом 
 
Извор верификације: МПШВ 

хектар 2017 8228 15000 22000 22000 

 
Циљ 3: Диверсификација економских активности на селу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних корисника која се баве 
непољопривредним активностима 
 
Koментар: Број подржаних корисника која се баве 
непољопривредним активностима 
 
Извор верификације: УАП 

број 
корисника 2017 6 90 110 115 

2. Број прозвођача који имају сертификовану производњу 
поњопривредних и прехрамбених производа са ознаком 
географског порекла 
 
Koментар: Диверсификација економских активности на 
селу 
 
Извор верификације: МПШВ 

број 
произвођача 2017 73 64 100 110 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечан трошак по донетом решењу о исплати 
 

динара 2017 576,86 350 350 350 
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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 
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 

број дана 2017 77 25 25 25 

 
Циљ 2: Унапређење ефеката рада Управе и капацитета за управљање фондовима ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2017 0 да да да 

2. Удео прихваћених захтева у укупном броју примљених 
захтева 
 
Koментар: Удео прихваћених захтева у укупном броју 
примљених захтева 
 
Извор верификације: УАП 

% 2017 81,11 97 97 97 

 
Циљ 3: Подршка преговарачком програму ПГ 11 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Отварање преговарачког поглавља 11 
 
Koментар: Успешном транзицијом на систем 
интегрисаног управљања и контроле УАП ће испунити 
предуслове за затварање ПГ 11. 
 
Извор верификације: Европска комисија 

Да/Не 2019 Не да да да 

 
Програмска активност: 0005 - Кредитна подршка у пољопривреди 
 
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 

 
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди 

 
Опис: Kредитна 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 



379 
 

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     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број квалитетне приплодне стоке подржан путем 
кредита са субвенционисаном каматном стопом на 
годишњем нивоу 
 
Koментар: 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.  
 
Извор верификације: . 

број грла 2016 1000 2600 2600 2600 

2. Број нове пољопривредне опреме и механизације 
набављене уз кредитну подршку Министарства на 
годишњем нивоу 
 
Koментар: 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.  
 
Извор верификације: . 

број опреме 2016 2000 3200 3200 3200 

 
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.      
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Циљ 1: Унапређење информисања и едуковања пољопривредних произвођача и промоције домаћих производа и производних подручја 
кроз одгајивачки програм 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2017 15 90 90 90 

 
Циљ 2: Унапређење производње у сточарству кроз спровођење одгајивачког програма 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. просечна млечност крава (сименталска раса) 
 
Koментар: росечна млечност крава (сименталска раса) 
 
Извор верификације: МПШВ 

литар 2017 4773 5100 5100 5100 

 
Програмска активност: 0007 - Правила и мере уређења тржишта 
 
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 

 
Правни основ:  
Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа "Сл. Гласник РС" бр 67/21 

 
Опис: Помоћ државе кроз омогућавање и стварање услова и пословног амбијента за рад система тржишних 
информација пољопривреде, захтева за уређењем тржишта кроз мере уређења тржишта и пружање подстицаја. 
Уређење тржишта пољ. производа односи се на уређење домаћег тржишта и трговине са другим земљама, 
признавање произвођачких и сектрорских организација, као и посебне одредбе за поједине секторе. Уређење 
домаћег тржишта обухвата тржишне интервенције те правила која се односе на производњу и услове стављања 
производа на тржиште. Пољопривредни производи за које су прописани тржишни стандарди и други захтеви за 
стављање пољопривр. производа на тржиште стављају се на тржиште само ако су у складу са прописаним 
тржишним стандардима и другим захтевима за стављање пољ. производа, једино ако испуњавају услове 
прописане законом којим се уређује безбедност хране. 
 

 
Циљ 1: Број образовно-васпитних установа која учествују у програму мера подршке побољшању прехрамбених навика деце и омладине 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број образовно-васпитних установа која учествују у 
програму мера подршке побољшању прехрамбених 
навика деце и омладине 
 
Koментар: У оквиру ове активности обављају се 
послови који се односе на правила и мере уређења 
тржишта кроз обезбеђивање финансијске подршке за 
оснивање и почетак рада произвођачких организација, 
интервенције на тржишту, подршке пирватном 

 2020 0 5 5 8 
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складиштењу и др. 
 
Извор верификације: МПШВ 
 
Циљ 2: Број уговора којим су регулисани услови у осталим секторима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уговора којим су регулисани услови у осталим 
секторима 
 
Koментар: број закључених уговора којим се регулишу 
услови рада и постојања у осталим секторима 
 
Извор верификације: МПШВ 

број  2020 0 3000 3000 3000 

 
Циљ 3: Број уговора којим су регулисани услови у сектору млека 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уговора којим су регулисани услови у сектору 
млека 
 
Koментар: Број образовно-васпитних установа која 
учествују у програму мера подршке побољшању 
прехрамбених навика деце и омладине 
 
Извор верификације: МПШВ 

број  2020 0 1000 1000 1000 

 
Циљ 4: Учешће извоза свежег воћа и поврћа у укупном извозу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. учешће извоза свежег воћа и поврћа у укупном извозу 
 
Koментар: учешће извоза свежег воћа и поврћа у 
укупном извозу 
 
Извор верификације: РЗС и МПШВ 

 2020 7 7,2 7,2 7,2 

 
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 претприступне помоћи, Секторски и Финансијски 
споразум, 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Удео инвестиција у прерађивачке капацитета 
подржаних газдинстава у укупним инвестицијама 
 
Koментар: удео инвестиција у преређивачким 
капацитеттима 
 
Извор верификације: УАП 

% 2017 0 30 30 30 

2. Удео инвестиција у физичку имовину подржаних 
газдинстава 
 
Koментар: удео инвестиција 
 
Извор верификације: УАП 

% 2017 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 

% 2017 0 40 40 40 

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 

% 2017 0 40 40 40 

 
Пројекат: 4007 - Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде 
 
Програм коме припада: 0103 - Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју 

 
Правни основ: Споразум о зајму са Међународном банком за обнову и развој - Пројекат тржишно орјентисане 
пољопривреде, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном 
развоју. 

 
Опис: Пројекат тржишно оријентисане пољопривреде је пројекат финансиран кредитом Међународне банке за 
обнову и развој намењен финансирању грант шеме за пољопривредне произвођаче и успостављање јединственог 
информационог система Министарства пољопривреде и органа у саставу. Пројекат се реализује у сарадњи са 
Светском и пружаће подршку пољопривредним произвођачима и микро, малим и средњим предузећима (ММСП), 
који желе да побољшају и развију своје капацитете и преточе знање из пољопривредног у предузетнички приступ 
са пољопривредним ресурсима. Пројекат ће пружити и подршку институцијама које се баве развојем 
пољопривреде у Републици Србији, тако што ће радити на изградњи капацитета и помоћи им да смање трошкове 
коришћењем ITC технологије, одрживим приступом ка животној средини и ефективним резултатима и 
повезивањем пољопривредних произвођача са банкама и тржиштем. 
Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији пружа могућност пољопривредницима и микром, малим и средњим 
предузећима да добију бесповратна средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције (са ПДВ-ом), 40 % 
кредитно финансирају из кредита са пословним банкама уз свега 10% сопственог учешћа. 
 

 
Циљ 1: Увећање удела активних жена 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Удео жена у одобреним грантовима 
 
Извор верификације: МПШВ 

% 2020 0% 50 50  
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Пројекат: 7075 - ИПА 2017 -  Евалуација ИПА II помоћи и Националног програма ИПА ТАИБ 2013 
(неалоцирана средства) 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број промотивних кампања  
 
Извор верификације: Сектор за рурални развој 

број кампања 2019 27 35 35 35 

2. број радионица, семинара 
 
Извор верификације: сектрор за Рурални развој 

број 2019 40 58 58 58 

 
Циљ 2: Надзор над спровођењем ИПАРД програма 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. бр. подржаних активности руралном умрежавања 
 
Извор верификације: сектор за рурални развој 

број 2019 11 30 32 35 

 
Циљ 3: Обрада података референтних парцела  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат обрађених података о пољопривредним 
газдинствима 
 
Извор верификације: Сектор за рурални развој 

% обрађених 
података 2019 40 55 55 55 

 
Глава 24.7 - 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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0102 - Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем 
 
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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. површина земљишта на којој се прате квалитативна 
својства земљишта на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2018 25484 300 300 300 

 
Циљ 2: Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта и повећање доступности земљишних ресурса 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Просечна површина земљишног поседа 
 
Извор верификације: Попис пољопривреде из 2012. 
године 

хектар 2012 0.8 1 1 1 

2. 2. % пољопривредног земљишта који се користи у 
складу с наменом 
 
Извор верификације: Попис пољопривреде из 2012 
године 

% 2012 90 90 90 90 

 
Циљ 3: Побољшање  природних и еколошких услова на пољопривредном земљишту 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

хектар 2018 1.544 650 650 650 

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 

хектар 2018 133 0 0 0 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка уређењу пољопривредног земљишта 
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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: 1. Унапређен систем наводњавања и одводњавања-изградња и ревитализација система за наводњавање, односно ревитализација и 
изградња система за одводњавања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  површина пољопривредног земљишта на којој је 
успостављена електрификација  
 
Извор верификације: Управа за пољопривредно 
земљиште 

хектар 0 0 0 0 0 

2. површина пољопривредног земљишта на којој су 
ревитализовани системи за наводњавање 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2017 1482.6891 0 0 0 

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 

хектар 2018 1499 50 50 50 

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 

број женског 
пола/укупан 

број 
2018 186/1261 130/850 130/850 130/850 

 
Циљ 2: 2.Ефикасно коришћење пољопривредног земљишта спровођењем комасације и ревитализација пољских путева 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. површина пољопривредног земљишта у поступку 
комасације 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2018 4323 3500 3500 3500 

2. 2. Повећање површине мелиорисаних ливада и хектар 2018 0 0 0 0 
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пашњака и површине земљишта које је приведеног 
култури (на годишњем нивоу). 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 
3. 3. површина изграђеног/ревитализованог атарског пута 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2017 167.6853 0 0 0 

 
Циљ 3: 3. Унапређена техничка и стручна основа за уређење пољопривредног земљишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2018 34975 8000 8000 8000 

 
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. 
 

 
Циљ 1: 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. број анализираних узорака 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

број узорака 2018 59841 2000 2000 2000 

2. 2. број узорака пољопривредног земљишта  којима се 
спроводи мониторинг земљишта 
 
Извор верификације: Управа за пољопривредно 
земљиште 

хектар 0 0 0 0 0 
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Циљ 2: 2. Увећање коришћења површине пољопривредног земљишта узимањем у закуп 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. површина пољопривредног земљишта узетог у закуп 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2017 16.3541 0 0 0 

 
Циљ 3: 3. Унапређена техничка и стручна основа за заштиту и коришћење пољопривредног земљишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. површина пољопривредног земљишта за коју се 
обезбеђује програм, пројекат и студијско истраживачки 
рад 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2018 48605 0 0 0 

2. побољшано коришћење пољопривредног земљишта за 
пољопривредну производњу 
 
Извор верификације: Подаци из интерне евиденције 
Управе за пољопривредно земљиште 

хектар 2018 0 0 0 0 

 
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: 1.  Ефикасна подршка у управљању пољопривредним земљиштем 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2018 284883 275000 275000 275000 

 
Циљ 2: 2. Унапређен преглед информација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Површина пољопривредног земљишта (ха) унета у 
базу података са админстративним и другим 

хектар 2018 284883 275000 275000 275000 
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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 
 
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. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом 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  субјектима система заштите животне средине; 
инспекцијског надзора у области заштите животне средине, као и пружања подршке раду Директората за 
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. 

 
Циљ 1: Заштита и унапређење квалитета ваздуха и озонског омотача                                    

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Годишња потрошња супстанци које оштећују озонски 
омотач   
 

ОДП т 2013 8,37 7,53 7,53 7,53 
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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   

проценат 2012 50 60 60 60 

 
Циљ 2: Успостављен ефикасан систем индустријске безбедности и смањено загађење животне средине из индустријских постројења  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 10 10 10 

 
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 и 
др. 

 
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; 
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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 и рибарство 
 
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 
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 нејонизујућих зрачења и из других области заштите 
животне средине, као и доношење решења и подношење пријава на основу извршених надзора. 

 
Циљ 1: Ефикаснија примена прописа из области заштите животне средине и рибарства  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених инспекцијских надзора 
предвиђених Годишњим  плановима рада инспекција и 
оперативним плановима рада  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Министарства 

проценат 2014 85 90 90 90 

2. Проценат надзора без утврђених незаконитости  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
Министарства 

проценат 2014 30 80 80 80 

 
Циљ 2: Повећан ниво организације и уједначености рада Сектора за надзор и  превентивно деловање у животној средини и координације у 
делу поверених послова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 
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Правни основ: Уредба о буџетском  рачуноводству, Закон о раду, Закон о државним службеницима, Посебни 
колективни уговор за државне органе, Закон о јавним набавкама, Закон о буџетском систему, Закон о заштити 
животне средине, Финансијски споразуми за сваку ИПА програмску годину, Закон о родној равноправности и Закон 
о забрани дискриминације 

 
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: Ојачан капацитет за родно одговорно планирање и буџетирање 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда секторске родне анализе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: документ Родна анализа 

број 2018 0 1 0 0 

2. Израђен план активности у складу са налазима родне 
анализе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: План активности Министарства 
заштите животне средине усклађен са препорукама из 
Родне анализе 

број 2018 0 1 0 0 

 
Програмска активност: 0005 - Подршка раду Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и 
безбедност Србије 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности  

 
Опис: Програмска активност обухвата послове Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност 
Србије који као самостално и функционално независно регулаторно тело које врши регулаторне, стручне и са њим 
повезане извршне послове у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности. 

 
Циљ 1: Јачање радијационе и нуклеарне сигурности  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 Директората за 
протеклу годину, www.srbatom.gov.rs/srbatom/godisnji-
izvestaji-o-radu 

проценат 2014 85 90 90 90 

2. Проценат издатих решења за коришћење извора проценат 2014 91 95 95 95 
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зрачења у односу на поднете захтеве   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Директората за 
протеклу годину, www.srbatom.gov.rs/srbatom/godisnji-
izvestaji-o-radu 
 
Циљ 2: Континуирано праћење нивоа радиоактивности у животној средини 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

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 

број 2014 1026 1540 1540 1540 

 
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 заштити животне средине 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности су обезбеђена средстава 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 0 100 100 100 

 
Програмска активност: 0014 - Подстицаји за куповину еколошки прихватљивих возила 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане 
куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која поред мотора са унутрашњим 
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сагоревањем  покреће  и електрични погон ( хибридни погон) 

 
Опис: Спровођење субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила 
која покреће уз атмосферски и електрични погон хибрид, у циљу заштиту и побољшања квалитета ваздуха 
 
 

 
Циљ 1: Побољшање квалитета ваздуха 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број набављених возила на електрични и хибридни 
погон  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: финансијски извештај 

број 2019 0 250 250 250 

 
Пројекат: 4008 - Смањење загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха 
 
 

 
Опис: Овим пројектом омогућиће се смањење испуштања загађујућих супстанци из индивидуалних извора у 
животну средину у циљу примене мера за унапређење квалитета ваздуха и предузимања превентивних мера у 
сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења, кроз сарадњу са јединицама локалне самоуправе. 

 
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на смањењу испуштања загађујућих супстанци из 
индивидуалних извора у животну средину 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број суфинансираних пројеката у вези са смањењем 
загађења ваздуха из индивидуалних извора 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

број 2020 0 10 10 10 

 
Пројекат: 4010 - Заштита и очување вода као природних ресурса 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине 

 
Опис: Овим пројектом омогућиће се очување  квалитета вода као природних ресурса , отклањање последица од 
загађења и примене превентивних мера прописаним законом о заштити животне средине кроз сарадњу са 
јединицама локалне самоуправе. 

 
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на заштити и очувању  квалитета вода као природних ресурса 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број реализованих пројеката из области заштите вода 
као природних ресурса  
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

број 2020 0 3 3 3 

 
Пројекат: 4012 - Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха     
 

 
Опис: Овим пројектом омогућиће се смањење испуштања загађујућих супстанци у животну средину, из котларница 
за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалне самоуправе,  с циљем  унапређења квалитета 
ваздуха, предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења и заштите и 
унапређивања животне средине.     
     
     
     
 

 
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на смањењу испуштања загађујућих супстанци из котларница 
за грејање у оквиру објеката који су у надлежности јединица локалне самоуправе     

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број суфинансираних пројеката у вези са набавком, 
заменом, реконструкцијом и санацијом котларница за 
грејање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

број 2021 0 25 25 25 

 
ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене 
 
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-истраживања, сакупљање, коришћење, 
држање, узгој, прекогранични промет), решавање накнаде штете, проглашење, заштита, очување, унапређење и 
управљање заштићеним подручјима,  управљање рибарским подручјима и заштита и одрживо коришћење рибљег 
фонда. Додатно кроз овај програм се врши успостављање и управљање еколошком мрежом, 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 
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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 типова станишта, дивљих врста и њихових станишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат мапираних типова станишта од националног 
и међународног значаја   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји научно-истраживачких 
организација и институција, Извештај о стању 
животне средине Републике Србије- Агенција за 
заштиту животне средине 

проценат 2015 5 27 27 27 

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 

проценат 2015 5 7,5 7,5 7,5 

 
Циљ 2: Спречавање нелегалних активности везаних за дивље врсте и станишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2015 10 10 10 10 

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)  

број 2015 50 200 200 200 

 
Циљ 3: Повећање површина под заштитом  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат територије под еколошком мрежом   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Регистар заштићених природних 
добара Завода за заштиту природе Србије 

проценат 2015 15 25 25 25 

2. Проценат територије под заштићеним подручјима   
 
Koментар: - 
 

проценат 2015 6,38 10 10 10 
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Извор верификације: Регистар заштићених природних 
добара Завода за заштиту природе Србије 
 
Програмска активност: 0001 - Уређење и унапређење 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, Програм заштите природе 2021-2023 

 
Опис: Нормативне активности у области заштите природе и заштите земљишта, хармонизација законодавства 
Републике Србије у складу са легислативом Европске уније у области заштите природе, спровођење међународних 
уговора везано за област биодиверзитета  - Конвенције о биолошкој разноврсности, Бернске конвенције, Бонске 
конвенције, Рамсарске конвенције,  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. 
 
 

 
Циљ 1: Осигурање повољног стања и целовитости еколошки значајних подручја  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 28 28 28 

2. Проценат реализованих мера, метода и техничко 
технолошких решења  

проценат 2015 40 60 60 60 
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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 
заштићеним 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 угрожених врста од међународног значаја 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 30 110 110 110 

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, Уредба о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање 
заштићених природних добара од националног интереса за календарску годину 

 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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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 

2. Учешће прихода остварених наплатом накнада за 
коришћење заштићеног подручја у укупној вредности 
средстава 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 

проценат 2015 28,18 67 67 67 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број суфинансираних пројеката у вези са 
пошумљавањем у циљу заштите и очувања предеоног 
диверзитета 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекaта 

број 2017 0 25 25 25 

 
Пројекат: 4009 - Очување и заштита земљишта као природног ресурса 
 
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити земљишта 

 
Опис: Овим пројектом омогућиће се спречавање или отклањање штетних промена у земљишту, који за циљ има да 
се очувају површине и функције земљишта као природног ресурса и да се спрече или отклоне штетне промене у 
земљишту које могу настати као последица: ерозионих процеса, смањења садржаја органске материје у земљишту, 
закишељавања, заслањивања и алкализације земљишта, сабијања земљишта, клизишта и одрона, пожара и 
хемијских удеса, загађења. 
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Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе за спровођење активности на очувању и заштити земљишта као природног ресурса  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број суфинансираних пројеката у вези са очувањем и 
заштитом земљишта као природног ресурса 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

број 2020 0 10 10 10 

 
Пројекат: 4011 - Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом принципа циркуларне 
економије у Републици Србији 
 
Програм коме припада: 0405 - Заштита природе и климатске промене 

 
Правни основ: Закон о ратификацији Оквирне конвенције УН о промени климе; Други национални извештај Р. 
Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе 

 
Опис: Пројекат „Смањење угљеничног отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у 
Републици Србији“ има за циљ да подстакне и убрза развој иновативних пројеката и пословних модела базираних 
на принципима циркуларне економије који доприносе нискоугљеничном развоју, као и да подржи суфинансирање 
таквих иницијатива, уз истовремено решавање проблема загађења животне средине и борбе против климатских 
промена. Пројектом ће се подржати успостављање основних екосистема за покретање трансформативне промене 
која укључује развој националне мапе пута за циркуларну економију за све релавантне секторе, развој платформе 
"Навигатор кроз циркуларну економију као успостављање институционалног, правног и регулаторног оквира, а све 
у циљу примене принципа циркуларне економије у пракси уз истовремено смањење емисија гасова са ефектом 
стаклене баште. Пројекат ће обезбедити и дугорочни механизам одрживог финансирања посебно из наменских 
средстава у области животне средине и климатских промена, укључујући и Зелени климатски фонд, али и кроз 
средства за суфинансирање обезбеђена од стране пројекта која ће бити коришћена за дерискирање јавних 
фондова, комерцијалних кредита и инвестиција кроз развој партнерстава, менторство и експертску подршку.  

 
Циљ 1: Унапређење институционалног и законодавног оквира који доприноси смањењу угљеничног отиска локалних заједница применом 
принципа циркуларне економије  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број документа на националном нивоу у којима су 
идентификовани релевантни сектори и економски 
инструменти за инвестиције применом принципа 
циркуларне економије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Извештај о напретку пројекта, 
Извештај о раду министарства 

број 2020 1 2 2 2 

2. број корисника платформе "Навигатор кроз циркуларну 
економију"  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Извештај о напретку пројекта, 
Извештај о раду министарства 

број 2020 0 1500 1500 1500 

 
Циљ 2: Подршка иновативним техничким решењима и пословним моделима за подстицање ниско-угљеничног развоја применом принципа 
циркуларне економије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број директних корисника иновативних технолошких 
решења и пословних модела који доприносе ниско-
угљеничном развоју применом принципа циркуларне 
економије (разврстан и по полу - за предузетнике/це)   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Извештај о напретку пројекта, 
Извештај о раду министарства 

број 2020 0 500 500 500 

2. Број подржаних иновативних технолошких решења и 
пословних модела који доприносе ниско-угљеничном 
развоју применом принципа циркуларне економије 
(разврстан и по полу – за предузетнике/це)   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Извештај о напретку пројекта, 
Извештај о раду министарства 

број 2020 0 1 5 5 

 
ПРОГРАМ: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 
 
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, 
отпадним водама, муљем из постројења за пречишћавање отпадних вода 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, активности на санацији и рекултивацији депонија и сметлишта , збрињавање опасног отпада, 
инфраструктурно унапређених регионалних центара за управљање отпадом, подршку општинама у припреми и 
спровођењу инфраструктурних пројеката из области пречишћавања комуналних отпадних вода и др.  
 
 

 
Циљ 1: Успостављање система за регионално управљање отпадом и унапређење система управљања отпадом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 неопходну пратећу инфраструктуру (санитарна 
депонија, трансфер станица, систем за сепарацију 
рециклабилног отпада, систем за сепарацију 
биоразградивог отпада) потребно је изградити 
недостајућу инфраструктуру. У  периоду од 2023. до 
2025. године планира се унапређење регионалних 
система за шта потребно вишегодишње инвестирање.  
 
 
Извор верификације: Програм управљања отпадом у 
Републици Србији за период 2022 – 2031. године  

број 2015 8 14 16 18 

2. Проценат рециклаже осталог отпада намењеног 
рециклажи   
 
Koментар: Компоненте отпада из суве фракције које се 
могу рециклирати су пластика (12,1%), папир и картон 

проценат 2015 15 35 35 35 
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(13%), стакло (4,1%) и метали (5,2%). Врсте отпада које 
су мање заступљене су: дрво, текстил, кабасти отпад, 
батерије и остали отпад 
Вредности показатеља учинка у процентима се односе 
на кумулативне податке 
 
 
Извор верификације: Програм управљања отпадом у 
Републици Србији за период 2022 – 2031. године 
 
Циљ 2: Успостављање система за управљање отпадним водама на нивоу локалних самоуправа и заштитe вода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број јединица локалне самоуправе које пречишћавају 
комуналне отпадне воде   
 
Koментар: вредности показатеља учинка односе се на 
кумулативне вредности  
 
Извор верификације: Извештај о стању животне 
средине у Републици Србији- Агенција за заштиту 
животне средине, Извештаји о реализацији пројеката 
изградње ППОВ, извештаји о квалитету комуналних 
отпадних вода 

број 2014 17 45 48 50 

2. Број параметара хемијског статуса површинских и 
подземних вода праћених мониторингом 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о стању животне 
средине Агенције за заштиту животне средине 

број 2017 72 85 85 85 

 
Циљ 3: Унапређење система управљања хемикалијама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат смањења CMR хемикалија на тржишту  
 
Koментар: CMR хемикалије по својим својствима 
представљају 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 

проценат 2015 0 1,5 1,5 1,5 

 
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, Стратегија управљања 
отпадом, Закон о заштити животне средине, Закон о водама, Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине  и Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 

 
Опис: Програмска активност обухвата послове припреме стручних основа за израду закона и других прописа у 
области управљања отпадом и амбалажним отпадом, отпадним водама, муљем из постројења за пречишћавање 
отпадних вода 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; 
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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, муљем из постројења за пречишћавање отпадних вода 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 детерџенатa, 
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. 

 
Програмска активност: 0004 - Санација и затварање несанитарних депонија 
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 
2031. године 

 
Опис: Циљ активности је пружање подршке јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да 
самостално финансирају санацију и затварање несанитарних депонија на својој територији. 

 
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе у изради пројеката санације, затварања и рекултивације несанитарних депонија 
(сметлишта) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених пројеката санације, затварања и 
рекултивације несанитарних депонија (сметлишта)     
 
Koментар: Вредности су приказане кумулативно по 
годинама 
 
Извор верификације: Издата сагласност на пројекат 

број 2018 0 5 6 7 
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санације, затварања и рекултивације несанитарних 
депонија (сметлишта) ) Наведена активност се 
реализује у складу са Закључком Владе 
 
Циљ 2: Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката санације, рекултивације и затварања несанитарних депонија 
(сметлишта) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број санираних, рекултивисаних и затворених 
несанитарних депонија (сметлишта)     
 
Koментар: Вредности су приказане кумулативно по 
годинама 
 
Извор верификације: Извештај надзорног органа о 
завршеним радовима на санацији, затварању и 
рекултивацији несанитарних депонија (сметлишта) 
Наведена активност се реализује у складу са Закључком 
Владе. 

број 2018 0 5 6 7 

 
Програмска активност: 0005 - 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, Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 
2031. године 

 
Опис: Програмска активност обухвата изградњу система управљања отпадом у јединицама локалних самоуправа 
које нису у могућности да самостално финансирају реализацију пројеката изградње система управљања отпадом 
на својој територији. 

 
Циљ 1: Пружање подршке јединицама локалних самоуправа које нису у могућности да самостално финансирају реализацију пројеката 
изградње система управљања отпадом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број јединица локалних самоуправа у којима су 
реализовани пројекти изградње система управљања 
отпадом   
 
Koментар: Вредност показатеља учинка изражена у 
бројевима се односе на податке појединачно по 
годинама 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2018 17 17   

2. Количина адекватно збринутог комуналног отпада у 
јединицама локалних самоуправа у којима су 
реализовани наведени пројекти     
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

тона 2018 0 10000 10000 10000 

 
Програмска активност: 0006 - Услуга измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији 
Републике Србије 
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 
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Правни основ: Закон о управљању отпадом, Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 
2031. године  

 
Опис: Програмска активност усмерена је 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. Активност се спроводи на основу утврђене листе  индустријских локација на којима се 
производи/складишти опасан отпад. 
 
 
 

 
Циљ 1: Трајно збрињавање историјског отпада 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број предузећа у којима је решено питање 
збрињавања историјског отпада   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2017 0 30 30 30 

2. Количина збринутог опасног историјског отпада    
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

тона 2017 0 4000 4000 4000 

 
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 и Стратегија управљања водама на територији 
Републике Србије до 2034. године. 

 
Опис: Циљ ове активности је унапређење заштите вода Дунавског  и Савског слива и имплементација Оквирне 
директиве о водама 2000/60/ЕК и Директиве о стандардима квалитета површинских вода 2008/105/ЕК и припреми 
преговарачке позиције за ове директиве, побољшањем мониторинга квалитета вода кроз испитивања квалитета 
вода, односно испитивање садржаја и концентрације одговарајућих параметара у води, суспендованом наносу, 
седименту и узорцима организама бентоса као и проширењем постојећег мониторинга подземних вода, у складу 
са захтевима Оквирне директиве о води 2000/60/ЕК, односно Директиве о заштити подземне воде од загађивања и 
погоршања квалитета 2006/118/ЕК увођењем испитивања параметара квантитативног статуса и физичког и 
хемијског састава подземних вода на објектима, који до сада нису систематски праћени на територији РС, а налазе 
се под притиском или потенцијалним притиском. 

 
Циљ 1: Одређен еколошки статус површинских вода Републике Србије у складу са ОДВ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број водних тела површинских вода са одређеним 
еколошким статусом   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о квалитету вода 
Агенције за заштиту животне средине 

број 2019 0 30 35 35 

 
Циљ 2: Добијање потпунијих података о стању подземних вода 
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Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број мониторинг тачака за праћења параметара статуса 
подземних вода 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о квалитету вода 
Агенције за заштиту животне средине 

број 2019 53 65 70 75 

 
Пројекат: 4015 - Превенција нeлегалног одлагања отпада и уклањање  
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 
2031. године, Закон о заштити животне средине 
 
     
 

 
Опис: Пројекат обухвата активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа у спречавању 
нелегалног депоновања отпада и превенцији настајања нових дивљих депонија на територији Републике Србије  
     
     
 

 
Циљ 1: Подршка јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката спречавања нелегалног депоновања отпада и превенцији 
настајања нових дивљих депонија     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број суфинансираних пројеката у вези са нелегалним 
депоновањем отпада и превенцијом истог 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2018 0 15 15 15 

 
Пројекат: 4018 - Управљање отпадом и циркуларна економија 
 
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 има за циљ да допринесе унапређењу управљања комуналним отпадом на нивоу јединица локане 
самоуправе кроз примену принципа циркуларне економије. Такође, пројекат ће допринети примени иновативних 
технологија и решења у рециклажи и поновној употреби отпада, смањењу употребе природних ресурса и 
унапређењу квалитета животне средине кроз смањење емисија загађујућих материја у медијуме животне средине. 
Пројектне активности ће допринети даљем усклађивању законских и стратешких докумената у области управљања 
отпадом, климатских промена, енергетике, просторног планирања и сл, са правним тековинама ЕУ, као и са 
обавезама које произлазе из потписаних мултилатералних споразума у области заштите животне средине и 
климатских промена.  
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Циљ 1: Смањити проценат генерисаног отпада и повећати стопу поновне употребе и рециклаже комуналног отпада применом принципа 
циркуларне економије на територији најмање пет јединица локалне самоуправе. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Најмање пет јединица локалне самоуправе имају 
успостављен  систем управљања комуналним отпадом на 
принципима циркуларне економије 
 
Извор верификације:  Извештаји ЈЛС 

број 2022 0 1 2 3 

 
Пројекат: 4019 - Даље јачање капацитета за процену ризика опасних супстанци кроз њихов цео циклус 
кружења у животној средини 
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Споразум о реализацији пројекта између донатора (UNEP) и Министарства заштите животне 
средине (планирано да се потпише у 2022. год)     
 

 
Опис: Пројекат има за циљ да помогне даљем развоју потребног регулаторног оквира и изградњи 
институционалних капацитета у области управљања хемикалијама и отпадом како би се побољшало и унапредило 
безбедно управљање хемикалијама и отпадом, поседно хемикалија и отпада који садрже супстанце које изазивају 
глобалну забринутост (POPs, супстанце које изазивају забринутост, тешки метали у производима, итд). Кроз пилот 
студије случаја, пројекат ће показати практичне предности примене циркуларне економије у управљању 
хемикалијама и отпадом. Овај циљ ће се постићи кроз јачање стратешког оквира и имплементација регулаторног 
оквира за безбедно управљање хемикалијама и отпадом у складу са захтевима Базелске, Ротердамске, 
Стокхолмске и Минамата конвенције, изградњу капацитета индустрије и подизање свести шире јавности о 
супстанце које изазивају глобалну забринутост у хемикалијама, производима и управљању отпадом који садржи те 
супстанце и идентификацију националних приоритета у погледу управљања ризицима по здравље и животну 
средину производа који садрже наноматеријале и производа који садрже намерно додату микропластику. У 
оквиру овог пројекта, Министарство заштите животне средине ће такође да идентификује супстанце од 
међународног значаја, а која су предмет SAICM и које нису као такве још препознате  у постојећем националном 
законодавству и које треба да буду усклађене са релевантним законодавством ЕУ и релевантним 
мултилатералниом споразумима из области управљања хемикалијама. Поред тога, кроз овај пројекат ће се 
истражити безбедније алтернативе опасним хемикалијама које су присутне на српском тржишту и на основу тога 
биће израђене смернице за одређене индустријске гране са опцијама коришћења безбеднијих хемикалија и 
постепено напуштање коришћења супстанци које изазивају глобалну забринутост. Пројекат је планиран да траје 3 
године од његовог отпочињања, УНЕП је донатор са одобрених 250.000 УСД, док је УНДП имплементациони 
партнер пројекта који ће пружати потпуно техничку и административну помоћ Министарству заштите животне 
средине у његовој реализацији. 

 
Циљ 1: Унапређен стратешки и регулаторни оквир за управљање опасним хемикалијама     

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Донете измене и допуне подзаконских аката из 
области безбедног управљања опасним супстанцама  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку реализације 
пројекта  

не/да 2022 не не не да 

2. Израђен ажурирани Национални профил управљања 
хемикалијама  

не/да 2022 не не да  
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Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку реализације 
пројекта  
 
Циљ 2: Подигнута свест индустрије и опште популације о безбедном управљању хемикалијама и отпадом   
  

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број учесника који ће похађати обуке о безбедном 
управљању хемикалија (представника индустрије, 
наставног особља у школама и ученика) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку реализације 
пројекта  

број 2022 0 200 500 1200 

2. Израђене брошура индустрији о употреби доступних 
хемикалија које су безбедније алтернативе опасним 
хемикалијама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку реализације 
пројекта  

број 2022 0 1 2 3 

 
Пројекат: 5003 - Набавка опреме за сакупљање и рециклажу 
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Закон о управљању отпадом, Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 
2031. године  
    
 

 
Опис: Циљ пројекта је подизање капацитета локалних и регионалних ЈКП у циљу повећање њихове ефикасности и 
унапређења управљања отпадом,  што је један од приоритета Министарства заштите животне средине  у складу са 
стратешким циљевима дефинисаним Програмом управљања отпадом  
 
 

 
Циљ 1: Унапређење капацитета локалних и регионалних ЈКП, као и повећање њихове ефикасности набавком опреме и механизације 
неопходне за адекватно управљање отпадом     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ЈКП-а у којима је реализован пројекат 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2018 0 7 7 7 

2. Број опремљених рециклажних центара и трансфер 
станица као и број набављене механизације 
 
Koментар: број опремљених трансфер станица + број 
опремљених рециклажних центара + број механизације 

број 2018 0 35 35 35 
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Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 
 
Пројекат: 5004 - Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином Потоку 
 
Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Закон о водама, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити животне средине, Стратегија 
управљања водама на територији Републике Србије 

 
Опис: Пројекат је у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. 
Стратешки циљ је постизање интегралног управљања водама, односно усклађеног водног режима на целој 
територији Републике Србије и обезбеђење таквог управљања водама којим се постижу максимални економски и 
социјални ефекти на правичан начин, уз разумевање потребе заштите oд загађивања и унапређења природних 
екосистема и уз уважавање међународних споразума. Радови се изводе на основу закљученог  уговора за изградњу 
система за постројење за пречишћавање отпадних вода у Зубином потоку-I фаза.   
 
 

 
Циљ 1: Изградња система за постројење за пречишћавање отпадних вода   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених радова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај стручног надзора 

% 2021 0 100   

 
Циљ 2: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Примопредаја објекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Добијена употребна дозвола 

не/да 2021 не да   

 
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. Линија муља би најкасније у току 2023. 
године требало да добије дозволу за пробни рад а после тога и употребну дозволу, чиме би се завршиле све 
активности на целом постројењу. 
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Циљ 1: Изграђена линија муља у оквиру постројења за третман отпадних вода 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Добијена употребна дозвола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

не/да 2013 не да   

2. Проценат извршених радова на изградњи линије муља 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај надзора 

проценат 2013 0 100   

 
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, Финансијски споразум за Годишњи Акциони ИПА 
Програм за Републику Србију за 2017. годину 

 
Опис: Сврха пројекта је унапређење заштите животне средине кроз реализацију 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/градова 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 изграђене 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 
комуналног отпада који се одлаже на депонију. Поред набавке опреме, развијаће се и маркетиншки алати за 
популаризацију успостављања примарне сепарације у овим регионима.   

 
Циљ 1: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Добијена употребна дозвола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: обавештење од стране 
инвеститора 

не/да 2020 не не не не 

2. Степен реализације пројекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

проценат 2020 0 30 60 90 

 
Циљ 2: Успостављена примарна сепарација у 17 општина 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације пројекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

проценат 2020 0 100   

 
Пројекат: 7083 - ИПА 2018 - 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, Финансијски споразум за Годишњи Акциони ИПА 
Програм за Републику Србију за 2018. годину, у вези са подршком сектору заштита животне средине Закон о 
потврђивању оквирног споразума о зајму  између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије. 
   
 

 
Опис: Пројекат обухвата изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Нишу на локацији Цигански кључ 
капацитета 286.000 ЕС и малог постројења за третман воде за прање филтера у фабрици воде Медијана, изградњу 
6 колектора и изградњу делова канализационе мреже у 4 села, као и надзор над радовима и подизање капацитета 
и израду ФОПИП (Програм за унапређење финансијског и оперативног пословања) у Јавно комуналном предузећу у 
Граду Нишу. 
 
 

 
Циљ 1: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Добијена употребна дозвола 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

не/да 2020 не не не не 

2. Проценат извршених радова на изградњи постројења 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

проценат 2020 0 30 50 80 

 
Циљ 2: Изграђена и унапређења канализациона мрежа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извршен технички пријем објеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: обавештење од стране 
инвеститора 

не/да 2019 не не не не 

2. Проценат извршених радова на изградњи канализације 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

проценат 2019 0 30 50 80 

 
Пројекат: 7086 - ИПА 2020 - Животна средина и клима 
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Програм коме припада: 0406 - Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним 
производима 

 
Правни основ: Закон о водама, Закон о заштити ваздуха, Закон о управљању отпадом, Финансијски споразум за 
други део Акционог ИПА Програм за Републику Србију за 2020. годину Закон о потврђивању оквирног споразума о 
зајму  између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 

 
Опис: Пројекти ИПА 2020 ће допринети одрживом развоју побољшањем заштите животне средине и отпорности на 
климатске промене у Србији у складу са стандардима и праксом ЕУ. Пројекат сакупљања и пречишћавања отпадних 
вода у Граду Чачку ће обухватати пројектовање и изградњу новог постројења за пречишћавање отпадних вода 
капацитета 96.000 ЕС за урбану агломерацију Града Чачка и санацију црпних станица за канализацију. Пројектом 
Унапређење система мониторинга квалитета ваздуха ће се извршити побољшање система праћења квалитета 
ваздуха набавком нових аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха и унапређењем постојећих. Пројектом 
Унапређење 3 регионалне станице за мониторинг квалитета воде ће се извршити набавка опреме за 3 регионалне 
јединице за мониторинг вода за сливове река Дунав, Сава и Морава. Уз набавку опреме извршиће се и обука 
запослених у Агенцији за заштиту животне средине за коришћење опреме. Пројектом Мониторинг квалитета воде 
за специфичне полутанте ће се извршити набавка опреме за идентификацију, скрининг и мерење специфичних 
загађивача у речним сливовима. Уз набавку опреме извршиће се и обука запослених у Агенцији за заштиту животне 
средине за коришћење опреме. Пројекат Јачање капацитета за управљање отпадом у регионалном центру за 
управљање отпадом Нови Сад ће пружити техничку помоћ националним институцијама које ће оперативно 
управљати фазом тендера, спровођењем радова и фазом покретања регионалног центра за управљање отпадом у 
граду Новом Саду - јачање капацитета релевантних институција и Града како би се осигурала квалитетна 
реализација инвестиције у свим његовим фазама и помоћ у успостављању одговарајућег система за управљање 
центром. Пројекат Јачање институционалних капацитета за управљање пројектима у сектору животне средине 
укључује подршку институцијама укљученим у управљање пројектима заштите животне средине. Подршка се 
односи на пружање помоћи како би се осигурала потпуна апсорпција расположивих средстава за пројекте из 
области заштите животне средине и припрема и спровођење процедура за управљање пројектима. 
 
 

 
Циљ 1: Побољшани капацитети за управљање заштитом животне средине 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављена опрема  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји са пројеката 

не/да 2021 не не не да 

2. Потписан уговор за изградњу регионалног центра за 
уптављање отпадом Нови Сад 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји са пројеката 

не/да 2021 не не да  

 
Циљ 2: Изграђено постројење за пречишћавање отпадних вода 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Добијена употребна дозвола  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај са пројекта 

не/да 2021 не не не не 

2. Проценат извршених радова на изградњи постројења  
 
Koментар: - 

проценат 2021 0 0 10 30 
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Извор верификације: Извештај са пројекта 
 
ПРОГРАМ: 0407 - Зелена агенда 
 
Опис: У складу са потписаном Софијском декларацијом о „Зеленој агенди“ за Западни Балкан у новембру месецу 
2020. године, предвиђена су пет стубова на које се Зелена агенда ослања и то: 1) климатска деловања, укључујући 
декарбонизацију, енергетску и мобилност; 2) циркуларну економију, која се посебно бави отпадом, 
рециклирањем, одрживом производњом и ефикасним коришћењем ресурса; 3) биодиверзитетом, чији је циљ 
заштита  и обнављање природног богатства региона; 4) борба против загађења ваздуха, воде и земљишта и 5) 
одрживи прехрамбени системи и руралне области. У оквиру Програма предвиђено је финансирање једног дела 
пројеката, из оквира надлежности Министарства, који подржавају концепт ,,зелене агенде“. 

 
Циљ 1: Реализациja  пројеката у циљу спровођења концепта,, зелене агенде“  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката 

број 2021 3 6 6 6 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка пројектима цивилног друштва у области заштите животне 
средине 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о удружењима, Закон о задужбинама и фондацијама, 
Закон о родној равноправности 

 
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 и унапређењу родне равноправности. 

 
Циљ 1: Подстицање и јачање свести и знања о значају заштите животне средине   
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број одржаних обука и семинара     
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај организација о 
реализацији програма 

број 2014 25 50 50 50 

2. Број промотивних активности     
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај организација о 
реализацији програма 

број 2014 60 70 70 70 

 
Циљ 2: Подстицање родне равноправности и женског предузетништва  у области зелене и циркуларне економије  



413 
 

Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пројеката који којима се унапређује женско 
предузетништво у области циркуларне  и зелене 
економије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај организација о 
реализацији програма 

број 2014 0 10 10 10 

2. Укупан број подржаних пројеката који доприносе  
родној равноправност   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај организација о 
реализацији програма 

број 2014 0 10 10 10 

 
Програмска активност: 0002 - Едукативне активности у имплементацији Зелене агенде у сарадњи са 
образовним институцијама 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине 

 
Опис: Овом програмском активношћу реализују се едукативне активности везано за имплементацију Зелене 
агенде у Републици Србији. Носиоци активности ће бити образовне институције. 

 
Циљ 1: Едукација јавности о постулатима и значају Зелене агенде 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих едукативних радионица   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

број 2022 0 3 3 3 

 
Програмска активност: 0003 - Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Уредба о висини и условима за 
доделу подстицајних средстава, Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, 
рециклажу и коришћење одређених врста отпада 

 
Опис: Пројекат обухвата активности у вези са давањем подстицаја 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 подстицање тих активности. У зависности од 
количине произведених кеса за вишекратну употребу, произвођачима пластичних кеса - трегерица за вишекратну 
употребу одобравају се средства за подстицање тих активности. 

 
Циљ 1: Подстицање поновне употребе и искоришћавања отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и подстицање 
производње биоразградивих кеса 
Тип циља: Циљ јавних политика 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Количина третираног отпада   
 
Koментар: Приказане су кумулативне вредности по 
годинама 
 
Извор верификације: Извештај о стању животне 
средине Републике Србије, Агенција за заштиту 
животне средине 

тона 2017 30000 50000 50000 50000 

 
Пројекат: 4001 - Техничка помоћ у припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте у 
области животне средине 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број инфраструктурних пројеката за које је 
припремљена потребна пројектно техничка 
документација   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2017 0 1 1 1 

 
Пројекат: 4002 - Унапређење инфраструктуре за заштиту животне средине 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета 
Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода  

 
Опис: У оквиру пројекта ће се реализовати изградња  постројења за третман отпадних вода укључујући и колекторе 
и канализациону мрежу чиме ће се знатно допринети унапређењу заштити животне средине. Реализација се врши 
на основу потписаног Споразума између Министарства заштите животне средине и  Канцеларије за јавна улагања  
као одговорних за реализацију Компоненте 2 – Програма  изградње мреже и постројења за пречишћавање 
отпадних вода из средстава оквирног споразума о зајму између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије 
на основу сачињене  листе пројеката и  динамике којом ће се реализовати. 

 
Циљ 1: Изграђена постројења за третман отпадних вода 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. .Број изграђених постројења за третман отпадних вода  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

број 2021 0 0 8 16 
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Циљ 2: Изграђена канализациона мрежа  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених канализационих мрежа 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

број 2021 0 3 11 21 

 
Пројекат: 4003 - Изградња регионалних центара за управљање отпадом 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману између Француске агенције за развој и 
Републике Србије, Закон о потврђивању Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и 
развој 

 
Опис: У оквиру овог пројекта реализоваће се активности  из кредитне линије од ЕБРД планирано  за унапређење 
система управљања комуналним отпадом, односно изградњу  Регионалних  центара за управљање и одлагање 
отпада као и изградњу трансфер станица и постројења за прикупљање, раздвајање, рециклажу, третман и 
одлагање отпада. 

 
Циљ 1: Изградња регионалних центара за управљање отпадом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених регионалних центара  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

број 2021 0 0 4 7 

 
Пројекат: 4004 - Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу 
 
Програм коме припада: 0407 - Зелена агенда 

 
Правни основ: Закон о потврђивању Уговора о зајму Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу, између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој  

 
Опис: Пројекат укључује модернизацију градског система даљинског грејања и замену постојећег постројења на 
угаљ, што ће омогућити потпуно укидање угља из градског даљинског грејања. Пројекат ће значајно смањити или 
елиминисати емисије сумпорних оксида и чврстих честица, смањити емисију CO2 и значајно побољшати енергетску 
ефикасност система. Еколошке и социјалне користи повезане су са укупним побољшањем квалитета и поузданости 
услуга грејања, смањењем потрошње горива и загађења ваздуха / земље / подземних вода, као и губицима 
топлоте и воде. Пројекат ће се такође бавити главним еколошким проблемом који се односи на одлагање пепела и 
шљаке 

 
Циљ 1: Mодернизацијa градског система даљинског грејања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Издата употребна дозвола   
 
Koментар: - 

не/да 2021 не да   
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Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  
 
Циљ 2: Решавање еколошког проблема уклањањем одлаганог пепела и шљаке на локацији топлане у Крагујевцу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. . Извршено уклањање одложеног пепела и шљаке 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката  

не/да 2022 не да   

 
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. Новим Законом о 
Министарствима (26.02.2004. године), 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 25.4.2014. 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 26.6.2017. године, Агенција за заштиту животне 
средине, као орган управе, са својством правног лица ушла је у састав ново формираног 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 

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0404 - Управљање заштитом животне средине 
 
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Програмска активност: 0007 - Мониторинг квалитета ваздуха, воде и седимената 
 
Програм коме припада: 0404 - Управљање заштитом животне средине 

 
Правни основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о водама, Национални програм 
заштите животне средине, Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ ( 2018-2021 ), Национална 
стратегија за апроксимацију у области животне средине за РС, Стратегија за примену конвенције о доступности 
информација, Учешће јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине - 
Архуска конвенција и Национална стратегија одрживог развоја  
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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. 
У оквиру ове програмске активности  обављају се и послови испитивања квалитета површинских  и подземних вода 
и седимената у мрежи станица по основу законских обавеза. Послови прикупљања и ажурирања података, израда 
периодичних и годишњих извештаја и оцена стања квалитета површинских и подземних вода, као и седимента у 
складу са законским регулативом. Послови одржавања базе података квалитета вода и генерисање извештаја за 
потребе извештавања на националном и међународном нивоу (ТNMN-ICPDR, ЕЕА, билатерална сарадња са Р. 
Мађарском и Р. Румунијом). Прикупљање, контрола, обрада и верификација података за потребе израде 
извештаја. Послови ванредног мониторинга током хаваријских загађења површинских и подземних вода и израда 
извештаја у складу са националном регулативом и међународним споразумима. Послови израде мишљења у 
поступку издавања водних услова у складу са законском регулативом. Одржавање система квалитета у складу са 
стандардима (SRPS i SRPS EN ISO) у делу узорковања, испитивања и извештавања о резултатима извршених 
испитивања површинских и подземних вода. Послови праћења националне и међународне регулативе и прописа 
из области мониторинга квалитета површинских и подземних вода, као и седимента и имплементација истих у 
национални Годишњи програм мониторинга статуса вода. 
 
Очекивани резултат је усклађен мониторинг квалитета површинских и подземних вода и седимената на 
националном нивоу са захтевима ОДВ-ЕУ, као и оцена стања квалитета површинских и подземних вода, као и 
седимената на територији Републике Србије. 

 
Циљ 1: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга ваздуха у складу са стандардима ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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.  
 
Извор верификације: www.sepa.gov.rs 

проценат 2014 60 85 85 85 

2. Проценат обезбеђености валидних података из АМСКВ 
 
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.  
 
Извор верификације: www.sepa.gov.rs  

проценат 2014 30 95 90 90 

 
Циљ 2: Успостављање интегралног и ефикасног мониторинга квалитета вода  и седимената у складу са стандардима ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат остварења плана мониторинга квалитета 
површинских и подземних вода, као и седимента  
 
Koментар: У оквиру ове програмске активности  

проценат 2014 85 85 85 85 
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обављају се послови испитивања квалитета 
површинских  и подземних вода и седимената у мрежи 
станица по основу законских обавеза. Послови 
прикупљања и ажурирања података, израда 
периодичних и годишњих извештаја и оцена стања 
квалитета површинских и подземних вода, као и 
седимента у складу са законским регулативом, послови 
одржавања базе података квалитета вода и 
генерисање извештаја за потребе извештавања на 
националном и међународном нивоу. 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима 
испитивања квалитета површинских и подземних вода 
у  Републици Србији, Извештај о статусу површинских и 
подземних вода у Републици Србија, Извештај о стању 
седимента у Републици Србији. Извештаји о хавариском 
загађењу површинских и подземних вода.  
www.sepa.gov.rs,  
 
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, Национални програм заштите животне средине, Национални прогарам за 
усвајање правних тековина ЕУ(2018-2021), Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за 
РС 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број анализираних параметара/показатеља  квалитета  
воде/ваздуха/земљишта  
 
Koментар: Национална референтна лабораторија за 
квалитет 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 ваздуха, земљишта и 
алергеног полена; калибрација аутоматских станица 
за контролу квалитета ваздуха; контрола квалитета 
лабораторијског рада и валида 
 
Извор верификације: Извештај о стању животне 
средине у Републици Србији,  Годишњи извештаји о 

број 2014 950000 140000 140000 140000 
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стању квалитета ваздуха у Републици Србији, 
Извештај о статусу површинских и подземних вода у 
Републици Србији,  
2. Број нових стандарниих оперативних метода за 
испитивање узорака воде/ваздуха/земљишта/ на 
параметре/показатеље квалитета  воде/ваздуха/ 
 
Koментар: Национална референтна лабораторија за 
квалитет 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 ваздуха, земљишта и 
алергеног полена; калибрација аутоматских станица 
за контролу квалитета ваздуха; контрола квалитета 
лабораторијског рада и валида 
 
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 2 1 1 1 

 
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, Национални програм заштите животне средине, Национални програм за 
усвајање правних тековина ЕУ ( 2018-2021 ), Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за 
РС, Национална стратегија управљања отпадом, Акциони план за спровођење стратегије управљања отпадом 

 
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 информација 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 административни послови који треба да осигурају 
успостављање функционалне и ефикасне 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  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обрађених индикатора из Националне листе 
индикатора   
 

проценат 2014 60 80 80 80 
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Извор верификације: Извештај о стању животне 
средине у Републици Србији Агенције за заштиту 
животне средине 
2. Проценат токова података достављених ЕEА ( EIONET )  
 
Извор верификације:  
https://www.eionet.europa.eu/dataflows 

проценат 2015 75 80 80 80 

 
Глава 25.2 - УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Завод за заштиту природе Србије основан је у складу са чланом 133. Закона о заштити природе и почео је са радом 
01.04.2010. године. 
Делатност Завода дефинисана је чланом 102. Закона о заштити природе, тачком 4. Одлуке о оснивању Завода и 
чланом 8. Статута Завода. 
Доношењем Закона о заштити природе, чланом 103. став 1. прописано је да послове заштите природе и природних 
добара која се налазе на територији Републике Србије обавља Завод за заштиту природе Србије. На основу члана 
133. став 1. наведеног Закона, Влада је донела Одлуку о оснивању Завода за заштиту природе Србије, као 
организације која обавља послове заштите природе и природних добара која се налазе на територији Републике 
Србије, осим природних добара која се целим или већим делом своје површине налазе на територији Аутономне 
покрајине Војводине. 
Чланом 102. Закона о заштити природе, утврђени су послови заштите природе и природних добара које обавља 
Завод као стручна организација. Статутом Завода ближе је утврђена његова делатност, која се састоји од обављања 
следећих стручних послова: 
1. Прикупљање и обрада податак о природи и природним вредностима; 
2. Праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и 
њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштитећних подручја, еколошки 
коридора, еколошке мреже и предела; 
3. Израда студија заштите, израда предлога акта о престанку заштите подручја; 
4. Давање услова за радове на заштићеним природним добрима; 
5. Издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја; 
6. Вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера; 
7. Обављање и других послова утврђених законом. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0405 - Заштита природе и климатске промене 
 
Главни носилац: 14850 - МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Програмска активност: 0006 - 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, План заштите природних добара за 
период од 2022. до 2024. године 

 
Опис: Програмском активношћу су обухваћени послови Завода за заштиту природе Србије 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 давање услова за радове на заштићеним 
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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 хармонизација са пројектом на успостављању еколошке мреже ЕУ - Натура 
2000. 
 
 
 
 

 
Циљ 1: Вредновање природних вредности и припрема стручне основе за заштиту 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 6 6 6 6 

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 

број 2021 18 18 18 18 

 
Циљ 2: Истраживање и прикупљање података за еколошку мрежу и оцена прихватљивости 
Тип циља: Циљ јавних политика 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 359 2021 360 360 360 

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, 

број 2021 21 21 21 21 

 
Раздео 26 

 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство просвете обавља послове државне управе који се односе 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 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
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. 
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Циљ 1: Повећање обухвата формалним образовањем 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат одустајања (осипања) од основног 
образовања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

проценат 2016 7 2,7 2,4 2,1 

 
Циљ 2: Јaчање превенције насиља и дискриминације  у основним и средњим школама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број позива на СОС телефон или пријава насиља. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 378 385 390 395 

2. Број посета школама од стране јединице за превенцију 
насиља и дискриминације. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 24 27 29 30 

 
Циљ 3: Спровођење програма образовања националних мањина и маргинализованих група 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број педагошких асистената за децу и ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом  (по полу) 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2019 0 20 25 35 

2. Број педагошких асистената укључених у рад са 
ромском децом. (по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 176 240 245 250 

3. Број студената обухваћених афирмативним мерама.  
(по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 860 1900 2000 2100 

 
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, Закон о 
националном оквиру квалификација Републике Србије, Стратегија развоја образовања 

 
Опис: Израда нацрта и предлога закона из области предшколског, основног, средњег и 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 образовање. 
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Циљ 1: Израда Закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Правилник -Листа регулисаних професија Закон о 
регулисаним професијама и признавању професионалних 
квалификација.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Службени гласник РС 

да/не  2016 не да да да 

 
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 предшколском васпитању и 
образовању, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем образовању, Закон о образовању 
одраслих, Закон о ученичком и студенстком стандарду, Закон о дуалном образовању, Стратегија развоја 
образовања у Србији до 2030. године, Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања до 2030. 
године, Правилник о стручно-педагошком надзору, Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних 
установа. 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Проценат гимназија и уметничких школа обухваћених 
стручно-педагошким надзором  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план стручно-педагошког 
надзора и извештаји о стручно-педагошком надзору 

проценат 2019 0 20 40 60 

2. Проценат  предшколских установа обухваћених 
стручно-педагошким надзором.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план стручно-педагошког 
надзора и извештаји о стручно-педагошком надзору  

проценат 2019 0 20 40 60 

3. Проценат основних школа обухваћених стручно-
педагошким надзором 
 
Koментар: У овом циљу базна година је 2019. године, јер 
се од септембра 2019. (прво полугодиште школске 
2019/2020.) примењује нова регулатива у области 
стручно-пед. надзора, која је повезана са новим 
стандардима квалитета рада установа (у првих шест 
месеци 2019. завршен је претходни циклус спољашњег 
вредновања којим су биле обухваћене све установе). 
Такође, од школске 2019/2020. године примењују се нови 
програми наставе и учења у основним и средњ шко. и 
нове програмске основе васпитног рада у ПУ 
 
Извор верификације:  Годишњи план стручно-

проценат 2019 0 20 40 60 
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педагошког надзора за школску 2019/2020. и 2020/2021. 
годину и извештаји о стручно-педагошком надзору 
4. Проценат средњих стручних школа и домова ученика 
обухваћених стручно-педагошким надзором 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план стручно-педагошког 
надзора и извештаји о стручно-педагошком надзору 

проценат 2019 0 20 40 60 

 
Циљ 2: Остварени стандарди квалитета образовно-васпитних и васпитно-образовних  установа 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

проценат 2019 0 20 40 60 

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 

проценат 2019 0 20 40 60 

3. Проценат предшколских установа које остварују 
стандарде квалитета рада установа. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји о квалитету 
рада установа и појединачни извештаји о спољашњем 
вредновању 

проценат 2019 0 20 40 60 

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 

проценат 2019 0 20 40 60 

 
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 инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку, 
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 и  Закон о држ.сл 

 
Опис: Инспекцијски надзор над законитошћу рада установа предшколског, основног и средњег образовања и 
васпитања, установа за образовање одраслих, јавно признатих организатора активности, установа/послодаваца 
који реализују дуално образовање, инспекцијски надзор над законитошћу обављања наставе у иностранству; 
инспекцијски надзор  над радом установа високог образовања и установа ученичког и студентског стандарда; 
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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 центара за стручно усавршавање; 
инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектом; инспекцијски надзор над законитошћу аката установа када 
се на основу закона решава о правима, обавезама и правним интересима грађана; 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 надзора над радом општинских, односно градских просветних инспектора. 

 
Циљ 1: Контрола примене прописа и унапређивање законитости рада установа у поступку инспекцијског надзора - критеријум - врста 
установе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених инспекцијских надзора по основу 
одредаба Закона о просветној инспекцији, Закона о 
инспекцијском назору и Закона о науци и 
истраживањима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База записника инспекцијског 
надзора и извештаји о инспекцијском надзору (месечни, 
полугодишњи и годишњи) 

проценат 2021 0 25 28 30 

2. Проценат извршених инспекцијских надзора по основу 
одредаба Закона о просветној инспекцији, Закона о 
инспекцијском назору и Закона о основама система 
образовања и васпитања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База записника инспекцијског 
надзора 

проценат 2021 20 25 30 40 

 
Циљ 2: Контрола примене прописа и унапређивање законитости рада установа у поступку инспекцијског надзора - критеријум - број 
инспекцијских надзора у односу на број надзираних субјеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених инспекцијских надзора у односу 
на број надзираних субјеката - обухват установа у којима 
је извршен инспекцијски надзор у једној години  (за три 
године извршен инспекцијски надзор у свим надзираним 
субјектима) на основу одредаба Закона о просветној 
инспекцији, Закона о инспекцијском надзору   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База записника инспекцијског 
надзора 

проценат 2021 38 39 40 40 

 
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, Закон о буџетском систему. 
 
 

 
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 
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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, 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 из фондова ЕУ у области образовања и друго. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 0 - - - - 

 
Програмска активност: 000597 - Унапређење инфраструктуре и опремљености установа 
доуниверзитетског образовања 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Стратегија развоја образовања до 2030. године, 
Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о планирању и изградњи 

 
Опис: У циљу утврђивања стања инфраструктуре установа доуниверзотетског образовања и васпитања ради израде 
предлога за њено побољшање путем адаптације, реконструкције, надоградње и изградње објеката са повећањем 
нивоа њихове опремљености активност која ће се реализовати у оквиру ове програмске активности је спровођење 
истраживања и израда и објављивање студија о стању инфраструктуре установа доуниверзитетског образовања и 
њихове опремљености са предлогом мера за њихово унапређење. Истраживање и студије имају за циљ да утврде 
приоритетне објекте за реализацију програмске активности како би се у што краћем року реализовала активност и 
повећао квалитет и опремљеност објеката за што већи број крајњих корисника. Истраживања и студије морају да 
садрже најоптималнија решења са аспекта потребних средстава за реализацију ове програмске активности. 
Програмска активност има за циљ и реализацију мера дефинисаних Стратегијом развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године. 

 
Циљ 1: Спроведена истраживања стања инфраструктуре и потреба крајњих корисника  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђено истраживање о потребама установа 
доуниверзитетског образовања за побољшање 
инфраструктуре објеката и њихово опремање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Усвојено истраживање од стране 
МПНТР и плаћање  

број 2022 0 1 1 1 

2. Израђено истраживање о стању инфраструктуре  
објеката доуниверзитетског образовања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Усвојено истраживање од стране 
МПНТР и плаћање услуге истраживања 

број 2022 0 1 1 1 

 
Циљ 2: Спроведена студије стања инфраструктуре и потреба крајњих корисника  
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Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђена студија о потребама установа 
доуниверзитетског образовања за побољшање 
инфраструктуре објеката и њихово опремање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Усвојена студија од стране МПНТР 
и плаћање услуге студије 

број 2022 0 0 1 1 

2. Израђена студија о стању инфраструктуре  објеката 
доуниверзитетског образовања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Усвојена студија од стране МПНТР 
и плаћање услуге студије 

број 2022 0 0 1 1 

 
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, Стратегија 
развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и друге сродне стратегије. 

 
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 и родне равноправности, 
развијање компетенција за демократску културу и учења о Холокаусту; у области стручног 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у образовању који су добили обуке из 
области инклузије и образовања националних мањина 
(по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 730 1600 2100 3000 

2. Број запослених у образовању који су добили обуке из 
области превенције насиља и дискриминације (по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  МПНТР 

број 2016 900 1100 1200 1200 

3. Број запослених у образовању који су добили обуке из 
области спречавања осипања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  МПНТР  

број 2016 0 850 900 1000 

4. Број функционалних ресурсних центара за асистативне 
технологије 
 

број 2016 0 4 5 15 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  МПНТР 
 
Циљ 2: Праћење квалитета рада установа у области образовања националних мањина и инклузије  од стране сарадника спољних саветника 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ангажованих саветника спољних сарадника у 
области заштите од насиља и дискриминацијуе (по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База записника 

број 2018 0 73 75 75 

2. Број ангажованих саветника-спољних сарадника у 
области образовања на језицима националних мањина и 
инклузије (по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Потписани уговори од стране 
саветника спољних сарадника 

број 2018 0 50 50 55 

3. Број установа образовања и васпитања које су добиле 
подршку од стране саветника-спољњег сарадника 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај школских 
управа 

број 2018 0 150 150 200 

 
Циљ 3: Подршка установама, родитељима и ученицима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посета установама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 15 30 35 40 

 
Циљ 4: Унапређивање услова за стручно усавршавање наставника за деловање у области борбе против антисемитизма и учења о Холокаусту 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број наставника који су унапредили компетенције за 
примену програма учења о Холокаусту (Међународне 
школе Јад Вашем - по полу) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2017 18 20 20 20 

2. Број ученика/студената који су обухваћени програмима 
којима се промовише поштовање различитости, 
толеранција антисемитизам и подстиче учење о 
Холокаусту. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2017 300 800 800 800 

 
Програмска активност: 0013 - Подршка интеграцији у европски образовни простор 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
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Правни основ: Споразум о пуноправном учешћу у програму Еразмус + 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број И-твининг пројеката у којима у току године 
учествују домаће установе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: И-твининг портал 

број 2017 400 700 750 800 

2. Број пројеката у оквиру Еразмус+ програма из области 
образовања у којима учествују домаће институције.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Алaти Европске комисије 

број 2017 615 630 650 650 

3. Број састанака радних група Европске комисије на 
којима учествују представници РС  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Евиденција Министарства 
просвете, науке и технолошког развојa 

број 2017 20 10 10 10 

4. Број установа које користе  И-твининг платформу.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: И-твининг портал 

број 2017 700 1300 1400 1500 

5. Број установа које користе ЕПАЛЕ платформу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: ЕПАЛЕ портал 

број 2016 0 40 45 50 

6. Број финансијских пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Алати Европске комисије 

Број 2017 40 140 145 150 

7. Реализација радног програма одобреног од стране 
Европске комисије 
 
Извор верификације: Европска комисија 

да/не 2017 да да да да 

 
Циљ 2: Повећање мобилности у основном, средњем и високом образовању 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број месеци стипендирања домаћих студената кроз 
ЦЕПУС програм 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 

број 2017 450 350 400 400 

2. Број месеци стипендирања страних студената кроз 
ЦЕПУС програм 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Цепус платформа 

број 2017 200 150 150 150 
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3. Број наставника из школа укључен у мобилност рада 
стручног усавршавања 
 
Извор верификације: Алати Европске комисије 

број 2017 20 50 60 70 

4. Број студената и наставника укључен кроз програме ЕУ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Алати Европске комисије 

број 2017 1700 400 430 450 

5. Број школа и других образовних установа које учествују 
у програмима мобилности кроз Еразмус+ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Алати Европске комисије 

број 2017 70 90 100 110 

 
Програмска активност: 0015 - Полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о дозволи за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника, Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика и 
Правилник о полагању стручног испита за секретаре установа образовања и васпитања, Правилник о програму 
обуке и полагању испита за лиценцу за директоре установа образовања и васпитања.   
 

 
Опис: Обрада предмета и представки и давање мишљења у вези са применом прописа о праву на полагање, 
стицање, суспензију и одузимање лиценце наставника, васпитача, стручних сарадника, и на полагање испита за 
директоре и секретаре установа; припрема и  израда одговора на тужбе у управним споровима против 
првостепених решења; израда решења у другостепеном управном поступку по жалбама против првостепених 
решења аутономне покрајине у вези поверених послова полагања испита за лиценцу; израда решења о суспензији 
и одузимању лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника; израда предлога решења о одбијању захтева за 
одобравање полагања испита за лиценцу на основу чињеница утврђених у поступку обраде предмета; провера 
испуњености услова у поступку решавања захтева за одобравање полагања испита за лиценцу, за директоре и 
секретаре установа; израда 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, 
израда и достављање обавештења установама о полагању испита и положеним испитима, израда 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 сарадника који су положили испит за лиценцу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број наставника, васпитача и стручних сарадника који 
су положили испит за лиценцу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештаји о раду 

број 2015 2431 3000 3000 3000 

 
Циљ 2: Укупан број  секретара установа образовања и васпитања који су положили испит за лиценцу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број секретара установа који су положили испит за 
лиценцу 
 

број 2015 38 50 50 50 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: извештаји о раду 
 
Циљ 3: Укупан број директора установа који су положили испит за лиценцу 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број директора установа који су положили  испит за 
лиценцу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештаји о раду 

број 2018 62 400 400 400 

 
Програмска активност: 0017 - Унапређење језичких компентенција у школама у Републици Србији и 
изградња Националне референтне тачке за стручно образовање 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Потписан Меморандум о сарадњи поводом реализације Пилот пројекта „Учење кинеског језика у 
школама у Републици Србији“ од 19. јуна 2017. године. 
Меморандум о сарадњи са Француском, Немачком, Италијом и Русијом 

 
Опис: Развијање мултијезичности и мултикултуралности код ученика/ученица основних и средњих   школа. 
Ангажовање страних наставника/наставница кинеског језика (Амбасада Народне Републике Кине) за реализацију 
наставе кинеског језика у заинтересованим основним и средњим школа у 8 школских управа. Подршка реализацији 
наставе на страном језику и финансирање боравка језичких асистената/асистенткиња ангажованих у гимназијама и 
основним школама које део наставе реализују на страном језику. 

 
Циљ 1: Учење страних језика у школама и реализација образовања и васпитања на страном језику 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  језичких асистената/асистенткиња за стране 
језике за подршку билингвалној настави у средњим и 
основним школама 
 
Извор верификације: Извештај  

број 2019 5 5 5 5 

2. Број кинеских наставника који држе факултативну 
наставу кинеског језика у заинтересованим школама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
Меморандума, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

број 2016 20 24 24 24 

 
Програмска активност: 0018 - Развој регионалних образовних политика 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Меморандум о сарадњи  ЕРИ СЕЕ.  

 
Опис: Кроз овај пројекат реализује се низ активности чиме се подржава регионална сарадња, размена искустава и 
знања у процесу креирања, имплементације и праћења регионалних образовних политика, кроз чланство у ЕРИ СЕЕ 
и кроз подршку раду ЕРИ СЕЕ Секретаријата и друго. 

 
Циљ 1: Регионално повезивање у области образовања 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Број земаља потписница Меморандума. Извор 
верификације: Меморандум 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Меморандум 

Број 2017 7 7 7 7 

2. Број регионалних радионица. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај 

Број 2017 3 17 18 19 

 
Програмска активност: 0019 - 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 
2022. 2023. години. Време трајања 2019-2022 2022-2023. године. 

 
Циљ 1: Организација скупова, обука, радионица, трибина на тему образовања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих скупова на годишњем нивоу.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о организованим 
скуповима  

Број 2015 0 25 30 35 

2. Број учесника на скуповима на годишњем нивоу.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Листе учесника  

Број 2015 0 750 780 800 

 
Циљ 2: Издавање публикација о образовању 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број публикација на годишњем нивоу.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Публикације 

Број 2015 0 8 8 9 

 
Програмска активност: 0021 - Подршка раду фондацијама 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, подзаконски акт - Одлука министра. 
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Опис: Фондација организује образовне манифестације у које су укључени млади из регионa-ученици и ученице 
средњих школа и студенти и студенткиње, 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаваних предавања и радионица. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

Број 2016 10 15 20 25 

2. Број полазника који учествују у  подржаваним 
активностима (по полу)  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

Број 2016 300 350 370 400 

 
Пројекат: 000592 - Опремање кабинета природних наука у основним школама и гимназијама 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, Акциони план за 
спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године за период од 2021. до 
2023. године; Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 
плана и програма наставе и учења у гимназији; Правилник о ближим условима за оснивање, почетак и обављање 
делатности основне школе. 

 
Опис: Активност укључује подршку основним школама и гимназијама у циљу побољшања квалитета наставе 
природних наука. Интервенција директно утиче на остварење Посебног циља 1.9. (Унапређена инфраструктура и 
мрежа установа у доуниверзитетском образовању и васпитању, високом образовању и установа ученичког и 
студентског стандарда) у оквиру Мере 1.9.1 (Унапређивање инфраструктуре образовно-васпитних установа и 
установа ученичког и студентског стандарда у доуниверзитетском образовању и васпитању) и Активности 1.9.1.2 
(Анализа опремљености установа доуниверзитетског образовања и васпитања и израда листе неопходне опреме за 
све установе доуниверзитетског образовања и васпитања са посебним акцентом на опремање кабинета за 
природне науке у гимназијама), који су наведени у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији 
до 2030. године, као и у Акционом плану за период од 2021. до 2023. године. Планирано је да се опреме кабинети 
биологије, физике и хемије у основним школама и гимназијама и то на основу свеобухватне анализе потреба 
школа за наведеном опремом. 

 
Циљ 1: Подршка побољшању квалитета наставе природних наука у основним школама и гимназијама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број гимназија које имају опремљене кабинете за 
биологију, хемију и физику 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2022 0 121 121 121 

2. Број основних школа које имају опремљене кабинете 
за биологију, хемију и физику 
 
Koментар: - 

број 2022 0 1280 1280 1280 
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Извор верификације: Извештај МПНТР 
 
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 (ОЕЦД), Споразум о реализацији 
међународног истраживања у образовању ТИМС 2023. године, Споразум о учешћу у међународном истраживању и 
информатичке писмености. Споразум о учешћу у ИЦИЛС 2023. 

 
Опис: Реализацијa међународних истраживања ПИСА 2025, ТИМСС 2023, ИЦЦС 2022 и  ИЦИЛС 2023. у којима ће 
Република Србија бити учесник (на основу потписаних споразума о сарадњи). Овим пројектом реализује се учешће 
у међународним истраживањима, а за реализацију истраживања задужен је Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања.  
 
 
 

 
Циљ 1: Праћење постигнућа ученика, наставника и школа у области писмености у међународним размерама (математичке, читалачке, 
научне писмености, грађанског васпитања...) и добијање објективне информације о квалитету система образовања и васпитања у Републици  
Србији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Организација састанака ради упознавања са 
резултатима и тумачењима постигнутог 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  

број 2016 0 1 2 0 

2. Припрема и штампање  извештаја за школе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2016 0 170 300 0 

3. Припрема и штампање Националног извештаја  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај  

број 2016 0 1 2 0 

 
Циљ 2: Праћење постигнућа ученика у међународним истраживањима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ученика који су учествовали у тестирању ПИСА 
2025 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји 

број 2018 8442 0 1600 6200 

2. Број ученика који учествују у тестирању ИЦИЛС 2023. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји 

број 2015 0 3452 0 0 

3. Број ученика који учествују у тестирању ТИМСС 2023, 
 
Koментар: - 
 

број 2015 4036 5000 0 0 
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Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји 
4. Број школа које су учествовале у тестирању ИЦИЛС 
2023. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји 

број 2015 0 156 0 0 

5. Број школа које су учествовале у тестирању ТИМСС 
2023, 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји    

број 2015 160 150 0 0 

6. Број школа које учествују у тестирању ПИСА 2025 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Наративни и финансијски 
извештаји 

број 2018 200 0 38 165 

 
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 министарствима, 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 и Закон о уџбеницима 
 
 

 
Опис: Успостављање јединственог информационог система у просвети у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања, Законом о високом образовању, Законом о ученичком и студентском стандарду, у циљу 
прикупљања података неопходних за праћење система образовања и васпитања, као и доношење одлука 
заснованих на подацима; анализа података и генерисање извештаја; администрација успостављених система; 
набавка и одржавање хардверских и софтверских ресурса потребних за информациони систем; опремање 
дигиталних учионица у циљу примене дигиталних наставних садржаја у настави; обезбеђивање рачунарске опреме 
за занављање постојећих и формирање нових рачунарских кабинета неопходних за потребе извођења наставе на 
предмету информатика и рачунарство, који се уводи од 5. разреда основне школе као обавезан предмет; 
обезбеђивање софтверских ресурса потребних за извођење наставе у рачунарским кабинетима; пружање техничке 
подршке школама у успостављању нових и одржавању постојећих дигиталних учионица и рачунарских кабинета; 
подршка јачању дигиталних капацитета установа у доуниверзитетском образовању, дефинисање образовне 
политике о отвореним образовним ресурсима и успостављање и промоција националног репозиторијума 
отворених образовних ресурса; анализа ефикасних приступа настави информатике; организовање догађаја у циљу 
повећања нивоа дигиталних компетенција наставника. 

 
Циљ 1: Развој информационог система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број регистара  и евиденција у области 
доуниверзитетског образовања.   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Регистри и евиденције 

број 2015 2 7 7 7 

2. Број регистара у области високог образовања.  
 
Koментар: - 

број 2015 1 4 4 4 
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Извор верификације: Регистри 
 
Циљ 2: Опремљеност школа рачунарском опремом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број дигиталних учионица  
 
Koментар: - 
 
 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2018 2000 31500 31500 31500 

 
Циљ 3: Подршка процесу дигитализације доуниверзитетског образовања у Републици Србији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број школских развојних планова образовне установе 
са сегменом који се односи на дигиталну компоненту.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Екстерне евалуације установа. 

број 2019 0 40 60 80 

2. Отворени образовни ресурси доступни у оквиру 
репозиторијума отворених образовних ресурса.   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Репозиторијум отворених 
образовних ресурса. 

број 2019 0 3 4 5 

 
Пројекат: 4020 - Пројекат унапређења и популаризације женског школског спорта међу девојчицама 
школског узраста 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о сорту, Стратегија развоја образовања и 
васпитања у Републици Србији до 2030. године 
 

 
Опис: Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, коју је усвојила Влада 
Републике Србије 3. јуна 2021. године, предвиђено је да ће пажња бити посвећена и унапређивању, како школског, 
тако и универзитетског спорта у циљу развоја здравих животних стилова грађана.  Стратегијом се предвиђа да ће 
стварање услова кроз спортске и обогаћене наставне и ваннаставне садржаје, допринети да школа у својој средини 
постане један од центара културе на локалном нивоу, чиме се обезбеђује већа партиципација наставника и ученика 
у животу школе, али и заједнице. Остваривање ових стремљења ће започети испитивањем интересовања ученика 
за школским спортским активностима и потреба родитеља за укључивањем деце у спортске активности, након чега 
следи дефинисање општих и специфичних препорука за национални ниво. Стратегијом је посебно наведено да ће 
се улагати напори у популаризацију женског спорта.  
Пројекат је намењен унапређењу и популаризацији женског школског спорта међу девојчицама школског узраста 
осмишљавањем спортских и обогаћених наставних и ваннаставних садржаја за девојчице и девојке, 
организовањем бесплатних програма различитих спортова за девојчице и девојке, као и реализацијом различитих 
едукативних и промотивних програма за децу и родитеље у циљу превенције вршњачког родно заснованог 
насиља. 
 

 
Циљ 1: Организација бесплатних програма различитих спортова за девојчице и девојке 
Тип циља: Родно одговоран 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих бесплатних програма различитих 
спортова за девојчице и девојке на годишњем нивоу 
 
Koментар: Пројекат за циљ има популаризацију 
женског спорта међу девојчицама школског узраста, 
постизање антидискриминације и унапређење родне 
равноправности у школском спорту у Републици Србији 
осмишљавањем спортских и обогаћених наставних и 
ваннаставних садржаја за девојчице и девојке, 
организовањем бесплатних програма различитих 
спортова за девојчице и девојке, као и реализацијом 
различитих едукативних и промотивних програма за 
децу и родитеље у циљу превенције вршњачког родно 
заснованог насиља. 
 
 
 
Извор верификације: Извештаји о организованим 
програмима  

број 2020 0 33 36 39 

2. Број учесника на бесплатним програмима различитих 
спортова за девојчице и девојке на годишњем нивоу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Листе учесника 

број 2020 0 1650 1800 1950 

 
Циљ 2: Организација едукативних и промотивних програма за децу и родитеље (скупова, обука, радионица и трибина) на тему школског 
спорта, родне равноправности и вршњачког насиља 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих едукативних и промотивних 
програма за децу и родитеље на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Извештаји о организованим 
програмима  

број 2020 0 22 24 26 

2. Број учесника на едукативним и промотивним 
програма за децу и родитеље на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Листе учесника  

број 2020 0 770 840 910 

 
Пројекат: 5002 - Изградња образовно-научних центара 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године, Закон о планирању и изградњи. 

 
Опис: Центри се оснивају као вишенаменски, у циљу организације научних и образовних скупова, семинара, 
округлих столова, кампова, радионица, колонија из области друштвених, економских и природних наука, као и 
културе и уметности. Историја краја у ком се центар оснива, затим разноврсни едукативни садржаји и природни 
ресурси, пружају широке и квалитетне могућности за реализацију образовних, културних, спортских и туристичких 
програма и манифестација, од националног, регионалног и локалног значаја, као и рекреативних програма. 
Унапређење квалитета образовања и васпитања оснивањем Образовно-научних центара у Белој Цркви Книћу, 
Ваљеву, Врању и Голији повећава се квалитет рада, осигурава нови простор, поспешује генерацијска солидарност у 
виду рада на једном месту ученика више школа, боља комуникација међу предавачима, боља опремљеност и 
искоришћеност опреме. 
Образовно-научни центри имају за циљ подизања предузетничке свести, знања и компетенција код младих 
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средњошколаца. 

 
Циљ 1: Израда потребне планске и техничке документације за релизацију пројекта 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда планских докумената (израда Плана детаљне 
регулације или урбанистичког пројекта са идејним 
решењем) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за усвајање 
планских докумената надлежне локалне самоуправе 

број 
израђених 
планских 

докумената 

2022 2 5 5 5 

2. Израда техничке документације (пројекти за 
грађевинску дозволу-ПГД и пројекти за извођење-ПЗИ) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед и добијена грађеивнска дозвола 

број 
израђених 
техничке 

докумената 

2022 2 5 5 5 

 
Циљ 2: Извођење радова за објекте образовно-научних центара 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Вредност обима изведених радова на објектима 
образовно-научних центара   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР о релизацији 
буџета  

проценат 2022 3,5 28 80,5 100 

2. Вредност пружене услуге стручног надзора за радове 
на објектима образовно- научних центара 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР о релизацији 
буџета  

проценат 2022 3,5 28 80,5 100 

 
Циљ 3: Опремање објеката образовно научних центара и добијање употребне дозволе за рад објеката 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број добијених употребних дозвола за рад објеката 
образовно-научних ценатара  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

број 
добијених 

употребних 
дозвола 

2022 0 0 3 5 

2. Вредност опремања објеката образовно- научних 
ценатара  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР о реализацији 
буџета 

проценат 2022 0 0 56 100 

 
Пројекат: 7082 - ИПА 2020 - Образовање, запошљавање и социјалне политике 
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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 2020. 
годину 
 
 

 
Опис: Интервенција укључује подршку Министарству, Агенцији за квалификације, секторским већима и другим 
релевантним заинтересованим странама у побољшању квалитета и ефикасности система образовања одраслих, 
кроз унапређење прописа о образовању одраслих на основу праксе ЕУ и успостављања квалитетног система 
надзора и процене утицаја као и законске прописи за кратке циклусе у предуниверзитетском и универзитетском 
образовању као делу целоживотног учења и у складу са оквиром квалификација. Ојачаће се сарадња са НСЗ и 
министарством надлежним за рад и запошљавање. Појачаће се транспарентност и видљивост програма 
образовања одраслих како би се промовисала релевантност образовања одраслих, а истовремено ће се подржати 
капацитети неформалних пружалаца услуга обуке за одрасле да развијају квалитетне курсеве у складу са 
квалификационим стандардима 

 
Циљ 1: Подршка побољшању понуде и диверсификацији пружаоца образовања одраслих 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број акредитованих пружалаца неформалног 
образовања са програмима развијеним и 
сертификованим у складу са стандардима квалификација 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

број 2020 121 121 121 201 

 
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 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2002 - Предшколско васпитање 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обухвата деце припремним предшколским 
програмом у години пред полазак у школу. 
 
Koментар: - 

Проценат 
деце 2015 95,27 98 98.1 98.2 
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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, Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број деце која похађају програм васпитно-образовног 
рада са децом на болничком лечењу  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Статистички годишњаци, 
саопштења и билтени Републичког завода за 
статистику 

Број деце 2015 1.167 1167 1167 1167 

2. Број деце која похађају програм васпитно-образовног 
рада са децом са сметњама у развоју  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Статистички годишњаци, 
саопштења и билтени Републичког завода за 
статистику 

Број деце 2015 265 265 265 265 

 
Пројекат: 4001 - Инклузивно предшколско васпитање и образовање 
 
Програм коме припада: 2002 - Предшколско васпитање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и 
образовању, Стратегија развоја образовања у РС до 2020, Акциони план за примену СРОС 2020, Стратегија развоја 
образовања и васпитања у РС до 2030. год., Акциони план за период од 2021.- 2023. године за спровођење 
Стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030. год., Закон о потврђивању Споразума о Зајму (Пројекат 
инклузивног предшколског васпитања и образовања) између РС и ИБРД бр. 8693 YF. 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број соба за остваривање предшколских програма, које 
су изграђене, обновљене или пренамењене као резултат 
интервенција у оквиру пројекта 
 
Koментар: - 

Број 2017 0 257 171 - 
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Извор верификације: Извештаји о напретку пројекта 
 
Циљ 2: Унапређење компетенција запослених у васпитно образовним установама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у васпитно образовним установама 
који су похађали програме стручног усавршавања. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку пројекта, 
извештаји о реализованим обукама 

Број 2017 0 6000 0 - 

2. Број запослених у институцијама на нивоу локалне 
самоуправе који су похађали обуке. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку пројекта, 
извештаји о реализованим обукама 

Број 2017 0 30 0 - 

3. Број јединица локалне самоуправе којима су 
додељени грантови. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о напретку пројекта, 
извештаји координатора за грантове 

Број 2017 0 34 0 - 

 
Пројекат: 4002 - Подршка примени ИКТ у предшколским установама - кроз коришћење дидактичког 
средства „Пчелица” (Bee-bot) 
 
Програм коме припада: 2002 - Предшколско васпитање 

 
Правни основ: Инвестициони програм Републике Србије „Србија 2025“, Закон о основама система образовања и 
васпитања, Закон о предшколском образовању и васпитању, Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године. 

 
Опис: Набавка дидактичког средства за подршку развоју дигиталне компетенције код деце и спровођење обука за 
васпитаче. Подршка опремању предшколских установа треба да допринесе унапређивању квалитета васпитно-
образовног рада са децом од 3 године до поласка у школу и квалитета предшколског васпитања и образовања у 
целини. 

 
Циљ 1: Доступност дидактичког средства „Пчелица“ у остваривању програма васпитно-образовног рада са децом 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат васпитних група (узраст 3 – 6,5 година) у 
предшколским установама које су опремљене 
дидактичким средством „Пчелица“ и користе га у 
непосредном васпитно-образовном раду са децом.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР о реализацији 
пројекта 

Проценат 2020 40 30 40 30 

 
ПРОГРАМ: 2003 - Основно 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 
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учења и потребама тржишта рада, стекну основна знања и вештине неопходне за лични и професионални развој, 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Проценат  2016 98 98 98.5 99 

 
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 основну школу) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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  2016 94.5 99.5 99.6 99.7 

 
Циљ 3: Унапредити квалитет основног образовања и васпитања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечни резултат ученика на завршном испиту 
(просечан број бодова по тесту)  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База података Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и Извештај о 
резултатима завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања 

Просечни број 
бодова 2016 12 12.6 12.8 12.9 

 
Програмска активност: 0001 - Реализација делатности основног образовања 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, 
Закон о образовању одраслих, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и 
домовима ученика. 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извештај о реализацији годишњег плана рада школе 
 
Koментар: - 

Проценат  2017 100 100 100 100 
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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   

Проценат  2017 60 65 70 75 

 
Програмска активност: 0003 - Допунска школа у иностранству 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању и 
Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године. Напомена: Секторска буџетска подршка (СБС). 
 

 
Опис: Реализација образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству по прописаном посебном програму 
основног образовања и васпитања на српском језику (допунска школа у иностранству). 

 
Циљ 1: Организовање, реализација и праћење образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству (допунских школа у иностранству) 
по прописаном посебном програму основног образовања и васпитања  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број деце која су обухваћена допунском наставом у 
иностранству 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји координатора 
образовно-васпитног рада на српском језику у 
иностранству. 

Број 2016 3988 6600 6900 7200 

 
Циљ 2: Квалитетан образовно-васпитни рад  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат наставника обухваћених стручно-
педагошким надзором. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај координатора 
образовно-васпитног рада на српском језику у 
иностранству и Годишњи план стручно-педагошког 
надзора Сектора за школску 2022/2023. годину.  

Број 2023 20 20 20 20 

 
Програмска активност: 0004 - Такмичење ученика основних школа 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, 
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. 

 
Опис: Организовање такмичења и смотри ученика основних школа. 

 
Циљ 1: Подршка реализацији такмичења  и смотри у складу са Календаром такмичења и смотри ученика основних школа 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обухват ученика такмичењима и смотрама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о реализацији 
такмичења (на основу достављених извештаја 
организатора такмичења) 

Проценат 2017 50 55 60 65 

 
Програмска активност: 0006 - Модернизација инфраструктуре основних школа 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон 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 

 
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.  

 
Циљ 1: Унапређење и одржавање инфраструктуре основних школа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације свих пројеката обухваћених 
Програмом расподеле инвестиционих средстава за 
текућу годину-извор 01 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра  

Проценат  2015 85 88 89 90 

 
Циљ 2: Побољшање образовне инфраструктуре кроз реализацију Програма модернизације школа у целости  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализација пројекта кроз повлачење средстава зајма 
ЕИБ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај НБС 

Број 2016 54 100 - - 

 
Циљ 3: Побољшање квалитета услова учења за ученике основних школа који наставу похађају у три смене 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја планираног и реализованог  опремања 
проширених објеката основних школа кроз Компоненту 1  
 
Koментар: - 

Проценат 
искориштенос

ти 
2016 80 100 - - 
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Извор верификације: Реализовани уговори 
2. Проценат реализованих у односу на планирана 
проширења капацитета броја школа/објеката основног 
образовања кроз Компоненту 1 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Реализовани уговори 

Проценат 
реализације 2016 75 100 - - 

 
Циљ 4: Изградња и проширење или рехабилитација /модернизација школа широм Србије (Компонента 3) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број опремљених објеката након рехабилитације 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Реализовани уговори 

Број објеката 2016 0 44 - - 

2. Број рехабилитованих школских објеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Реализовани уговори 

Број објеката 2016 0 113 - - 

 
Програмска активност: 0008 - Техничка подршка спровођењу завршног испита 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању 

 
Опис: Организовање и реализација завршног испита за ученике који су завршили осми разред основне школе 

 
Циљ 1: Обезбеђивање реализације завршног испита 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања. 

Проценат 2017 98,10 99.6 99.7 99.8 

 
Циљ 2: Степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању реализацији завршног испита 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања. 

Број 2017 35,45 38.5 38.7 38.8 

 
Програмска активност: 0009 - Стручно усавршавање  запослених у предшколским установама и 
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основним школама 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, 
Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Напомена: Секторска буџетска 
подршка (СБС). 
 

 
Опис: Обуке запослених у развоју кључних компетенција, односно  остваривању циљева и исхода образовања и 
васпитања  и  стварању услова за реализацију пројеката у основним школама. 

 
Циљ 1: Унапређивање компетенција запослених у дефинисаним приоритетним областима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у одабраним установама који  су 
прошли обуку 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим обукама 

Број 2018 5800 14.000 14.000 14.000 

 
Циљ 2: Подршка развоју и реализацији програма и пројеката који доприносе развоју кључних компетенција на нивоу установе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних и реализованих програма и пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим 
активностима 

Број 2018 2 15 17 17 

 
Програмска активност: 0010 - Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о уџбеницима, одлука Владе  Републике 
Србије о финансирању набавке уџбеника средствима из буџета Републике  Србије за одговарајућу школску годину 
и закључак Владе Републике Србије о откупу публикација за одговарајућу школску годину, Стратегија развоја 
образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. 

 
Опис: Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног 
образовања и васпитања и публикација од значаја за установе основног образовања и васпитања. 

 
Циљ 1: Обезбеђивање бесплатних уџбеника  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат ученика који су добили уџбенике у односу на 
укупан број ученичке популације у основној школи. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја о реализацији 
Пројекта 

Проценат  2017 15.5 15 16 16 
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Циљ 2: Богаћење библиотечког фонда школских библиотека и библиотека допунских школа у иностранству публикацијама од значаја за 
образовање и васпитање 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат допунских школа у иностранству који је 
добио публикације од значаја за образовање и 
васпитање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства о 
реализацији Пројекта 

Проценат  2019 100 100 100 100 

2. Проценат школа  којима је допуњен библиотечки фонд 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства о 
реализацији Пројекта  Извор верификације: Извештај 
Министарства о реализацији Пројекта 

Проценат  2017 100 100 100 100 

 
Програмска активност: 0011 - Унапређење образовних постигнућа кроз рад образовно - научних 
центара 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Стратегија развоја образовања и васпитања до 
2030. 

 
Опис: Центар се оснива као вишенаменски, у циљу организације научних и образовних скупова, семинара, 
округлих столова, кампова, радионица, колонија из области друштвених, економских и природних наука, као и 
културе и уметности. Историја краја у ком се центар оснива, затим разноврсни едукативни садржаји и природни 
ресурси, пружају широке и квалитетне могућности за реализацију образовних, културних, спортских и туристичких 
програма и манифестација, од националног, регионалног и локалног значаја, као и рекреативних програма. 
Сваки центар, осим програма који доприноси развоју општих међупредметних, као и кључних компетенција, 
поседује и смештајне капацитете који су намењени корисницима услуга центра, али и за реализацију наставе у 
природи, ученичких екскурзија и излета приликом којих се ученицима нуде едукативни садржаји кроз тематске 
радионице везане за научну област којом се центар бави. 
 

 
Циљ 1: Подршка развоју и реализацији програма и пројеката који доприносе развоју општих међупредметних, као и кључних компетенција 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних и реализованих програма и пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализованим обукама 

Број 2023 - 4 8 12 

 
Циљ 2: Развијање активности за рад научно образовно-културног центра 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих радионица, стручних саветовања и 
кампова. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

Број 2023 - 6 14 16 
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Програмска активност: 0012 - Подршка унапређивању васпитно - образовног и образовно - васпитног 
рада установа кроз коришћење дидактичког средства и дидактичко игровних средстава 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о уџбеницима, Стратегија развоја 
образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године. Напомена: Секторска буџетска подршка (СБС). 

 
Опис: Набавка дидактичких средства и дидактичко игровних средстава за подршку развоја компетенција код деце 
и ученика у установама образовања и васпитања. Подршка опремању установа треба да допринесе унапређивању 
квалитета васпитно-образовног и образовно-васпитног рада и квалитета предшколског васпитања и образовања  и 
основног образовања и васпитања у целини 

 
Циљ 1: Подршка развоју и реализацији програма и пројеката набавком дидактичких средства и дидактичко игровних средстава 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат јавних предшколских установа и школа  
којима су набављена дидактичка средства и дидактичко-
игровна средства 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

Број 2022 100 100 100 100 

 
Пројекат: 4003 - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о уџбеницима, закључак Владе  
Републике Србије о давању сагласности да се средства из буџета за одговарајућу школску годину определе за 
набавку дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника, Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године. Напомена: Секторска буџетска подршка (СБС). 
 

 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број наставника за које су набављени дигитални 
образовни садржаји - дигитални уџбеници, који путем 
апликационих кодова користе у образовно-васпитном 
раду 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај школа, школских управа 
о броју наставника за које су набављени дигитални 
образовни садржаји - дигитални уџбеници 

Број 2017 0 120.000 120.000 120.000 

 
Пројекат: 4005 - Подршка раду ученичких задруга у основном образовању 
 
Програм коме припада: 2003 - Основно образовање 
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Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања,  Закон о основном образовању и васпитању, 
Закон о средњем образовању и васпитању,  Закон о задругама, Стратегија развоја образовања и васпитања у 
Републици Србији до 2030. године. Напомена: Секторска буџетска подршка (СБС). 
 

 
Опис: У циљу обезбеђивања развоја ученичких задруга у Републици Србији  активност која ће се реализовати у 
оквиру ове програмске активности  је обезбеђивање средстава потребних за оснивање ученичке задруге, набавка 
средстава и материјала за рад ученичких задруга које се оснивају при основним школама. 

 
Циљ 1: Оснивање и почетак рада ученичких задруга у основним школама 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Финансирање пројекта за формирање задруге, почетак 
рада и обезбеђивање уређаја и материјала за почетак 
рада. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2019 24 120 140 160 

 
Глава 26.2 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Доступност образовања свима и активан приступ образовним услугама. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2004 - Средње 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 складу 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одраслих полазника уписаних у први разред 
средњег образовања на годишњем нивоу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план образовања 
одраслих 

Број 2015 3576 3.400 3.400 3.400 

2. Број ученика уписаних у средње школе ради даљег 
школовања и стицања знања и вештина 

Број 2015 266000 260.000 260.000 260.000 



451 
 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових издатих решења за стицање статуса јавно 
признатог организатора активности образовања одраслих 
(ЈПОА) за одређени број програма обучавања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план образовања 
одраслих; Списак јавно признатих организатора 
активности образовања одраслих-сајт Министарства. 

Број 2015 0 50 50 50 

2. Проценат ученика који завршава средње образовање 
по програмома донетим на основу стандарда 
квалификација  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план образовања 
одраслих 

Проценат  2015 22 85 87 89 

3. Укупан број НПП средњег образовања развијених на 
основу стандарда квалификација 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Просветни гласник Републике 
Србије 

Број 2015 52 140 150 150 

 
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, Закон о образовању 
одраслих, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.  

 
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/ученице 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат ученика који су са успехом завршили 
претходни разред у односу на број ученика који су га 
уписали. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Информациони МПНТР-ЈИСП   

Проценат  2015 93 97 97 98 

 
Циљ 2: Квалитетно и ефикасно средње образовање и васпитање за све полазнике/полазнице образовања одраслих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат одраслих полазника који су успешно 
завршили претходну школску годину у средњем 

Број 2015 60 70 70 75 
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образовању 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи план образовања 
одраслих 
 
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, 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Број 2015 588 700 700 720 

2. Број ученика који похађају школе од посебног интереса 
за Републику Србију 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Информациони систем „Доситеј“  
МПНТР   

Број 2015 2883 3000 3000 3000 

 
Програмска активност: 0004 - Такмичење ученика средњих школа 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, 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 Календаром такмичења и 
смотри ученика средњих школа коју доноси министар. Такмичења организују заједнице стручних школа и стручна 
друштва, а Министарство  је покровитељ и финансијски помаже реализацију републичких и међународних 
такмичења у складу са средствима опредељеним у буџету. Из буџета Републике Србије 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 
Календара такмичења и смотри 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, потрошни 
материјал за различите такмичарске дисциплине, превођење тестова, угоститељске услуге, дипломе и поклоне за 
ученике победнике такмичења и друге расходе. 

 
Циљ 1: Остваривање могућности за учешће на међународним и републичким такмичењима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број ученика средњих школа на међународним 
такмичењима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Завршни извештаји стручних 
друштава која организују одлазак ученика на 
међународна  

Број 2015 470 500 500 510 

2. Број ученика средњих школа обухваћених тестирањем 
и провером знања на републичким такмичењима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Завршни извештаји организатора 
такмичења   

Број 2015 10701 11000 11000 11000 

 
Програмска активност: 0005 - Рад са талентованим и даровитим ученицима 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању, 
Стратегија развоја образовања у Србији  
 
 

 
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 математику, 
физику, информатику и рачунарство, стране језике, биологију и хемију, географију и историју, сценске и аудио-
визуелне, 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 склоности. 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.  

 
Циљ 1: Обезбеђивање квалитетног образовања и васпитања, које осигурава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 
здравствене, еколошке и информатичке писмености неопходне за живот 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број школа које реализују програм за ученике са 
талентованим и даровитим ученицима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Информациони систем МПНТР   

Број 2015 25 75 75 78 

 
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 планирању и изградњи  

 
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.                                                                                    
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације свих пројеката обухваћених 
Програмом расподеле инвестиционих средстава за 
текућу годину-извор 01 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра  

Проценат  2016 96 96 96 96 

 
Циљ 2: Побољшање образовне инфраструктуре кроз реализацију Програма модернизације школа у целости 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат искориштености повучених средстава 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај НБС 

Проценат 2016 45 100 - - 

2. Реализација пројеката кроз повлачење средстава зајма 
ЕИБ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај НБС 

Проценат 2016 54 100 - - 

 
Циљ 3: Изградња и проширење или рехабилитација/модернизација школа широм Србије (Компонента 3) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број опремљених објеката након рехабилитације. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Реализовани уговори 

Број 2016 0 20 - - 

2. Број рехабилитованих школских објеката средњих 
школа. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Реализовани уговори 

Број 2016 0 41 - - 

 
Програмска активност: 0010 - Подршка спровођењу државне матуре 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњем образовању и васпитању 
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Опис: Кроз ову активност подржавају се припремне активности за спровођење државне матуре, а од 2022. године 
се уводи у систем образовања Републике Србије. 

 
Циљ 1: Спровођење припремних мера за државну матуру и завршног испита на крају средњег образовања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда софтвера за реализацију државне матуре 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2020 0 1 0 0 

2. Одржавање и подршка софтвера за реализацију 
државне матуре 
 
Извор верификације: - 

број 2020 0 1 1 1 

3. Успешно спроведена пробна државна матура 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2019 0 1 1 0 

 
Циљ 2: Спровођење државне матуру  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат ученика који настављају високо образовање 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

проценат  2018 70 72 73 74 

 
Програмска активност: 0012 - Обављање проширене делатности у средњим школама 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању, Закон о дуалном 
моделу студија у високом образовању, Закон о националном оквиру квалификација РС, Стратегија развоја 
образовања 2030. 

 
Опис: Средње школе у Републици Србији поред редовне обављају и проширену делатност. Она се односи на 
бројне аспекте којим се употпуњује понуда услуга образовања на локалном нивоу за младе и одрасле грађане. 
Потребно је детаљно праћење реализације проширене делатности, њених форми, садржаја и облика а посебно 
финансијских ефеката у смислу прихода које школе остварују вршећи проширену делатност. Након што се прикупе 
сви релевантни подаци биће спроведена анализа стања и дефинисане препорука за унапређење процеса и његове 
ефикасности у свакој фискалној години. 
 

 
Циљ 1: Праћење реализације и финансијских ефеката проширене делатности у средњим   школама у Републици Србији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број средњих школа које реализују проширену 
делатност. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2021 око 150 150 160 170 

2. Укупан број програма проширене делатности које 
реализују средње школе. 
 
Koментар: - 

Број 2021 око 250 270 300 330 



456 
 

 
Извор верификације: - 
 
Пројекат: 0009 - Техничка подршка спровођењу уписа ученика у средње школе 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ученика који су полагали пријемни испит за упис у 
средњу школу. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Јединствен информациони систем 
просвете, Извештај о реализацији пријемног испита  

Број 2015 4100 7200 7220 7250 

2. Обухват ученика који уписује средњу школу. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Јединствен информациони систем 
просвете 

Проценат  2015 94,28 94.5 94.75 95 

 
Пројекат: 4001 - Оптимизација мреже средњих школа и подршка раду Националне референтне тачке 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању, Закон о 
националном оквиру квалификација РС, Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији, Стратегија развоја 
образовања 2030, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Уговор Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Европске комисије (Education, Audiovisual and  Culture Executive Agency) потписан априла 
2019. године. 
 

 
Опис: У складу са развојем науке и технике, потреба привреде и демографским изазовима неопходно је стално 
редефинисање структуре мреже средњих школа уз уважавање локалних развојних и образовних потреба, а 
нарочити потреба свих категорија  осетљивих група. Након завршетка EQAVET Пројекта, којим је основана 
Национална референтна тачка за квалитет стручног образовања, наставља се њен рад у оквиру Сектора за средње 
образовање и васпитање и образовање одраслих. Област рада је промоција квалитета стручног образовања кроз 
продукцију докумената, превод иностране литературе, студијске посете у земљи и иностранству и обуке школских 
тимова. 

 
Циљ 1: Развој мреже стручних школа и унапређење њене успешности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Рационализација мреже средњих школа кроз увођење 
нових подручја рада и образовних профила 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: : Конкурс за упис у средње школе, 

Број 2018 0 10 20 25 
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Извештај МПНТР 
 
Циљ 2: Подршка раду Националне референтне тачке (НРТ) за квалитет стручног образовања   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђене и штампани стручни и промотивни 
материјали у функцији рада НРТ.  (лифлети, брошуре, 
видео филмови, у вези са EQAVET оквиром и радом НРТ.) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2019 0 3 3 3 

2. Преведена и дистрибуирана до заинтересованих 
актуелна страна стручна литература у вези са EQAVET 
оквиром и радом НРТ. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2019 0 3 3 3 

3. Развој програма обуке и реализација обуке за школске 
тимове за квалитет у стручним школама, на тему  
актуелних националних и ЕУ политика у овласти стручног 
образовања.. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 
реализованих 

обука 
2019 0 60 60 60 

4. Реализација активности Националне референтне тачке: 
студијска путовања у земљи и иностранству за запослене 
у МПНТР, ЗУОВ, Агенцији за квалификације.  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

број 2019 0 2 2 2 

 
Пројекат: 4002 - Реформа општег средњег образовања 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању, Закон о дуалном 
моделу студија у високом образовању, Закон о националном оквиру квалификација РС, Стратегија развоја 
образовања 2030. 

 
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, изворно оријентисаних 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 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржани стручни скупови директора, запослених и 
стручне јавности у циљу квалитетне имплементације 
новина 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2022 0 2 3 3 
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2. Опремљени кабинети за реализацију изборних 
програма на основу реформисаног концепта гимназијског 
образовања 
 
Извор верификације: Одлука о додели финансијских 
средстава 

број 2016 0 18 18 18 

3. Укупан број гимназија у који је уведен 
Интернационални диплома програм 
 
Извор верификације: Извештај МПНТР 

Број 2017 0 3 3 3 

 
Пројекат: 4004 - Подршка раду ученичких задруга у средњем образовању 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о задругама, Закон о средњем 
образовању и васпитању 

 
Опис: Пружање подршке раду ученичких задруга у средњим школама 

 
Циљ 1: Опремање ученичких задруга у средњим школама у РС 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број опремљених ученичких задруга у средњим 
школама у РС 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2019 0 16 20 24 

 
Пројекат: 4006 - Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу за средње школе 
 
Програм коме припада: 2004 - Средње образовање 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања. 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  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број наставника за које су набављени дигитални 
образовни садржаји - дигитални уџбеници, који путем 
апликационих кодова користе у образовно-васпитном 
раду 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај школа, школских управа 
о броју наставника за које су набављени дигитални 
образовни садржаји - дигитални уџбеници 

Број 2017 0 15000 15000 15000 

 
Глава 26.3 - УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 
 
Опште образложење корисника: 
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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, 
културних, 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 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената 
 
Опис: Програм укључује активности које се односе на  делатност ученичког стандарда. У установама ученичког 
стандарда, чији је оснивач Република, из буџета  се финансирају  запослени – зараде, доприноси, социјална 
давања, јубиларне награде, превоз;  делатност - материјални и припадајући зависни трошкови за реализацију 
смештаја, исхране, одмора и опоравка, васпитног рада, одмора и додатних  активности; текуће и инвестиционо 
одржавање; хигијенско-санитарни надзор ресторана и домова.   
У 2020. години, домаћин Републичке домијаде у  култури је ДУСШ  у Београду, а Републичке домијаде у  спортским 
активностима ДУСШ „Патријарх Павле“ у Београду. У Студентском центру “Приштина” 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Oднос броја ученика који користе ученичке стипендије 
и пријављеног броја ученика 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Статистички подаци 
Министарства 

проценат  2016 48 40 40 40 

2. Oднос броја ученика у ученичким домовима и укупног 
броја ученика у средњим школама у РС 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Статистички подаци 
Министарства 

проценат  2016 3.7 4 4 4 

 
Циљ 2: Побољшање квалитета васпитног рада у установама ученичког  стандарда 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја вааспитача са положеним стручним 
испитом и укупног броја васпитача 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Правилник о дозволи за рад 
васпитача и стручних сарадника у домовима ученика 

проценат  2016 40 60 60 60 

 
Програмска активност: 0001 - Систем установа ученичког стандарда 
 
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената 
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Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду 

 
Опис: Ученички стандард је организована делатност којoм се у области образовања и васпитања обезбеђују 
додатни услови за доступније, ефикасније и квалитетније образовање и васпитање ученика. Има за циљ стварање 
материјалних, културних, 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 додатне активности (културне, уметничке, спортске и 
рекреативне активности, информисање и активности из области неформалног образовања).  

 
Циљ 1: Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
школску годину 

број 2017 10480 10700 10700 10700 

 
Циљ 2: Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима из осетљивих друштвених група 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја ученика из осетљивих друштвених група и 
укупног броја ученика у дому 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Правилник о смештају и исхрани 
ученика и студената 

проценат  2016 до 10 до 10 до 10 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 (''Службени гласник РС'', бр. 18/10 и 55/13), ЦЕБ - 
Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе („Службени 
гласник РС, Међународни уговори“, број 1/2012) 

 
Опис: Континуирано праћење потреба за изградњом нових капацитета, стања постојећих објеката установа 
ученичког 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 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. 

 
Циљ 1: Унапређење и одржавање инфраструктуре установа ученичког стандарда 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације свих пројеката обухваћених проценат 2016 78 80 82 84 
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Програмом расподеле инвестиционих средстава за 
текућу годину-извор 01 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра 

реализације 
пројеката 

2. Проценат реализације свих пројеката ученичког 
стандарда обухваћених Пројектом ''Образовање за 
социјалну инклузију'' који се финансирају из кредита ЦЕБ 
(компонента А) - извор 11 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра 

проценат 
реализације  2016 80 0 0 0 

 
Програмска активност: 0003 - Индивидуална помоћ ученицима 
 
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената 

 
Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду; Финансијски споразум за реализацију СБС - Секторске 
буџетске подршке, која је базирана на стратегији развоја образовања до 2020. године и на пратећем Акционом 
плану унапређења положаја Рома у Републици Србији. 

 
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. Стимулације 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стипендија за изузетно надарене ученике 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели ученичких 
стипендија за изузетно надарене за школску годину 

број 2016 140 300 300 300 

2. Број ученичких стипендија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели ученичких 
стипендија за школску годину 

број 2016 12000 11000 11000 11000 

 
Циљ 2: Повећање доступности средњем образовању путем доделе  кредита 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ученичких кредита 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели ученичких 
кредита  за дефицитарна занимања за школску годину 

број 2016 260 500 500 500 

 
Циљ 3: Повећање доступности средњем образовању путем доделе  кредита  и стипендија ученицима из осетљивих друштвених група 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја ученика из осетљивих друштвених група и 
укупног броја ученика који су остварили право на 
ученичку стипендију 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Правилник о ученичким и 
студентским кредитима и стипендијама 

проценат  2016 до 10 до 10 до 10 до 10 

 
Циљ 4: Спречавање раног напуштања система образовања 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број додељених стимулација ученицима ромске 
националне мањине 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели стимулација 
ученицима ромске националне мањине за школску 
годину 

број 2016 700 1100 1100 1100 

 
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. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2005 - Високо 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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 18006 20089 20625 20734 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 

број 
студената 2015 35689 45230 45892 46453 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 
 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 8132 9988 10259 10316 

2. Број студента који су заврсили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

проценат  2015 14346 23668 24390 24932 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 483 1004 1106 1213 

 
Програмска активност: 0003 - Модернизација инфраструктуре установа високог образовања 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању; Закон о потврђивању споразума о зајму између KFW, Франкфурт на 
Мајни и Републике Србије  

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације свих пројеката обухваћених 
Програмом расподеле инвестиционих средстава за 
текућу годину (извор 01) 
 

проценат 
реализације 

пројеката 
2016 90 85 86 88 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра 
 
Програмска активност: 0004 - Подршка раду Универзитета у Београду 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању, Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 8545 9588 10065 10065 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 17086 15100 15855 15855 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 3914 4500 4700 4700 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

проценат  2015 7003 8500 8900 8900 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 270 600 700 800 
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Програмска активност: 0005 - Подршка раду Универзитета у Новом Саду 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 
 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 4975 5646 5618 5660 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 8404 9044 8989 8989 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 2306 2549 2555 2570 

2. Број студента који су заврсили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 3690 5793 5868 6105 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 84 126 126 126 
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Програмска активност: 0006 - Подршка раду Универзитета у Крагујевцу 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 1258 1622 1632 1643 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 3184 3673 3748 3768 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 639 1014 1024 1034 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 1126 2004 2089 2134 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 63 47 49 51 
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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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 2032 1949 1969 1969 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 3985 1969 1969 1969 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 707 1131 1146 1151 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 1447 1458 1429 1429 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 87 90 90 90 

 
Програмска активност: 0008 - Подршка раду Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 
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Косовској Митровици 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 626 490 497 503 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 1422 1223 1301 1342 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 238 721 734 759 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 577 426 455 471 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 33 3 4 4 

 
Програмска активност: 0009 - Подршка раду Државног универзитета у Новом Пазару 
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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 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 151 200 250 300 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 1187 960 1000 1100 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 101 100 110 120 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 210 300 320 350 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 21 5 10 10 

 
Програмска активност: 0010 - Подршка раду Универзитета уметности 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 
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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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студија  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 419 594 594 594 

2. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 421 461 461 461 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили мастер студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 227 268 269 270 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 293 337 330 335 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 9 9 11 11 

 
Програмска активност: 0011 - Подршка раду високих школа 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању  
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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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину основних 
студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 15403 11921 11690 12090 

2. Број новоуписаних студената на прву годину 
специјалистичких студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај високе струковне школе 

број 
студената 2015 2796 2337 2460 2575 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили специјалистичке 
студије 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај високе струковне школе 

број 
студената 2015 2145 1017 1168 1235 

2. Број студента који су завршили основне студије   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 6839 4555 4720 4920 

 
Циљ 3: Пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената обухваћених афирмативним мерама 
кроз програме Владе Републике Србије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета, високе 
струковне школе 

број 
студената 2015 195 124 116 121 

 
Програмска активност: 0012 - Подршка отворености високог образовања 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању, међународни споразуми, програми просветно-културне сарадње 

 
Опис: Овом активношћу је подржана размена наставника и студената кроз међународне споразуме и програме 
сарадње, и пројекте “Свет у Србији” и “Србија за Србе из региона” и „ЦЕЕПУС“. 

 
Циљ 1: Подршка мобилности студената и професора и сарадњи високошколских установа 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стипендијских месеци за наставнике у оквиру 
пројекта ЦЕПУС  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета 

број 2015 100 150 175 175 

2. Број стипендијских месеци за студенте у оквиру 
пројекта ЦЕПУС  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Универзитета 

број 2015 100 150 175 175 

 
Циљ 2: Афирмисање домаћих високошколских установа и јачање односа са дијаспором 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних студената у протеклој школској години у 
пројекту “Свет у Србији”  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2015 150 650 850 1000 

2. Број активних студената у протеклој школској години у 
пројекту “Србија за Србе из региона”  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2015 70 200 280 360 

 
Програмска активност: 0013 - Подршка реализацији докторских студија 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању, Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину 
докторских академских студија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји Универзитета 

број 2015 2438 3534 3658 3669 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности студирања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената који су завршили докторске академске број 2015 746 1327 1356 1368 
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студије  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји Универзитета 
 
Програмска активност: 0014 - Развој високог образовања 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању, Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одабраних пројеката на Јавном конкурсу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење 

број 2016 0 150 170 200 

2. Број поднетих захтева за пријаву и учешће у 
пројектима на Јавном конкурсу  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји 

број захтева 2016 0 75 85 100 

 
Програмска активност: 0015 - Подршка реализацији мастер студија на универзитетима 
 
Програм коме припада: 2005 - Високо образовање 

 
Правни основ: Закон о високом образовању Стратегија образовања у Републици Србији до 2020 
 

 
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. 

 
Циљ 1: Повећање броја новоуписаних студената на прву годину  студија 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоуписаних студената на прву годину мастер 
студијапри универзитету 
 
Извор верификације: : Извештај Универзитета 

Број 
студената 2015 0 80 90 90 

2. Повећање ефикасности студирања 
 
Извор верификације: : Извештај Универзитета 

Број 
студената 2015 0 40 50 50 
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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, 
културних, 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 информисање. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената 
 
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,   културно-уметничких 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). 

 
Циљ 1: Повећање доступности високог образовања путем подршке студентском стандарду 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Oднос капацитета студентских домова и броја 
студената који испуњавају услове за коришћење домова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

проценат  2016 78 85 85 85 

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 

проценат  2016 58 85 85 60 

 
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, културних, 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 додатне активности 
(културне, уметничке, спортске и рекреативне, информисање и активности из области неформалног образовања). 
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Циљ 1: Обезбеђивање услова за наставак школовања студентима чије пребивалиште није у седишту високошколске установе у којој 
студирају 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 17454 17500 17500 18000 

2. Број студената који користе услуге исхране 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

проценат  2016 45000 40000 40000 33000 

 
Циљ 2: Обезбеђивање услова за наставак школовања ученицима из осетљивих друштвених група 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 до 10 до 10 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                                                                                                                                                                                                                       

 
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 вршиће се континуирано прилагођавање истих лицима са 
посебним потребама. У складу са евидентираним потребама покретаће се и одговарајуће процедуре 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације свих пројеката обухваћених 
Програмом расподеле инвестиционих средстава за 
текућу годину-извор 01 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра 

проценат 
реализације 

пројеката 
2016 93 93 94 94 
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2. Проценат реализације свих пројеката студентског 
стандарда обухваћених Пројектом ''Образовање за 
социјалну инклузију'' који се финансирају из кредита ЦЕБ 
(компонента А)-извор 11 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење министра 

проценат 
реализованих 

пројеката 
2016 80 80 100 0 

 
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. Стипендија за недостајућа 
занимања намењена је студентима  друге или треће године студија првог степена једног од Конкурсом наведених 
студијских програма. 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студентских стипендија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели студентских 
стипендија за школску годину 

број 2016 8500 8000 8000 8000 

2. Број студентских стипендија за изузетно надарене 
студенте 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели студентских 
стипендија за изузетно надарене студенте за школску 
годину 

број 2016 400 1000 1000 1000 

 
Циљ 2: Повећање доступности високом образовању путем доделе  кредита 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студентских кредита 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Решење о додели студентских 
кредита за школску годину 

број 2016 11700 6000 6000 3000 

 
Циљ 3: Повећање доступности високог образовања  путем доделе стипендија и кредита осетљивим друштвеним групама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Однос броја студената 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 до 10 до 10 
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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 и уметничке активности, информисање, издавачка делатност, спортске и рекреативне 
активности и активности из области неформалног образовања 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих  програма у установама  културе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 
установа 

број 2016 1500 2000 2000 2000 

2. Број реализованих програма студентских удружења 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Уговор о додели дотације 
студентском удружењу за реализацију програма од 
општег интереса за буџетску годину 

број 2016 123 100 100 100 

 
Пројекат: 4001 - Студентско становање у Србији 
 
Програм коме припада: 2007 - Подршка у образовању ученика и студената 

 
Правни основ: Оквирни споразум ЦЕБ банке и Републике Србије  

 
Опис: Пројекат се реализује са планираним активностима на: обезбеђењу недостајућих смештајних капацитета 
студентских домова универзитетских центара Републике Србије у Београду, Новом Саду и Нишу. Активности 
пројекта се реализују у изградњи, реконструкцији и опремању студентских домова у Београду, Нишу и Новом Саду 
и то: (1) Повећање броја смештајних капацитета студентских домова универзитетских центара изградњом нових 
објеката и њиховим опремањем у Београду и Новом Саду и завршетак изградње и опремање објекта студентског 
дома у Нишу, за укупно 2.200 нових места за смештај; (2) Побољшање квалитета и услова за смештај у студентским 
домовима универзитетских центара реконструкцијом постојећих објеката за смештај студената студентског дома  
Карабурма у Београду; (3) Имплементација савремених стандарда одрживе изградње и коришћења студентских 
домова. 

 
Циљ 1: Унапређење и одржавање инфраструктуре установа студентског стандарда 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализације активности пројеката проценат  2020 0 20 40 70 
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студентског стандарда обухваћених пројектом 
„Студентско становање у Србији“-ЦЕБ,који се финансира 
на основу Оквирног споразума о зајму- ЦЕБ, обухваћених 
програмом расподеле инвестиционих средстава за текућу 
годину-извор 01 – општи приходи и примања буџета РС 
 
Извор верификације: Одлука Управног одбора пројекта и 
Решење министра 
2. Проценат реализације активности пројеката 
студентског стандарда обухваћених пројектом 
„Студентско становање у Србији“-ЦЕБ,који се финансира 
на основу Оквирног споразума о зајму -ЦЕБ, обухваћених 
програмом расподеле инвестиционих средстава за текућу 
годину-извор 11- примања од иностраних задуживања 
 
Извор верификације: Одлука Управног одбора пројекта и 
Решење министра 

проценат  2020 0 20 40 70 

 
Глава 26.6 - ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
Опште образложење корисника: 
Законом о основама система образовања и васпитања 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.  
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. 
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 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Главни носилац: 13700 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 
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 и 
Националног просветног савета. 

 
Циљ 1: Унапређивања планова и програма наставе и учења у основном, опште средњем и уметничком образовању и васпитању и 
општеобразовних предмета у стручном образовању и васпитању 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених 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 

број 2020 545 60 60 60 

 
Циљ 2: Унапређивање квалитета уџбеника и других наставних средстава. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број уџбеника за које је дата  стручна оцена квалитета 
рукописа уџбеника  
 
Koментар: - 
 
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 2020 288 300 300 300 

2. Број уџбеника и других наставних средстава на 
језицима националних мањина за које је дата стручна 
оцена квалитета рукописа уџбеника, односно стручно 
мишљење о преводу одобрених уџбеника на језике 
националних мањина, као и стручних мишљења о 
квалитету других наставних средстава на језицима 
националних мањина 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2020 17 30 30 30 

 
Циљ 3: Израда анализе статуса српског језика и књижевности на свим нивоима образовања, укључујући и високошколске установе, као и 
компетенција ученика/студената и њихових наставника, унапређивање језичких компетенција учесника у процесу образовања и васпитања, 
унапређен статус српског стандардног језика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број брошура које промовишу стандардни српски језик 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2022 0 1 1 - 

2. Урађена анализа статуса српског језика 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2022 0 1 1 - 

 
Циљ 4: Креиран и редовно одржаван портал 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Портал на сајту ЗУОВ-а, редовно одржаван 
 
Извор верификације: Сајт ЗУОВ-а 

број 2023 0 - - 1 

 
Циљ 5: Унапређивање квалитета уџбеника за остваривање образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених уџбеника за сва 3 предмета: 
Српски језик, Моја отаџбина Србија и Основи културе 
српског народа 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2022 0 1 - - 
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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;  

 
Циљ 1: Припрема програма стручног дела испита у оквиру стручне матуре на основу стандарда квалификација за реализацију Државне 
матуре 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених програма стручног дела испита у 
оквиру стручне матуре 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената , 
Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду 
ЗУОВ (http://http://www.zuov.gov.rs/izvestaj-o-radu), 
Архива Министарства просвете науке и технолошког 
развоја РС 

број 2021 0 100 30 30 

 
Циљ 2:  Унапређивање квалитета система испита у средњем стручном образовању 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обучених наставника за имплементацију завршних 
и матурских испита 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2021 900 150 150 150 

2. Број припремљених приручника за полагање завршних 
и матурских испита 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената , 
Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор 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 2021 98 30 30 10 

3. Број припремљених програма  завршних и матурских 
испита заснованих на стандардима квалификација према 
Националном каталогу квалификација за нивое 1- 5  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената , 
Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор 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/ 

број 2021 134 40 15 15 

 
Циљ 3: Имплеметација делова Закона о образовању одраслих  
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број прегледаних обука (осталих облика стручног 
образовања) и датих мишљења 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената , 
Годишњи Извештај за Владу РС, Информатор о раду  
ЗУОВ  

број 2021 160 20 20 20 

 
Циљ 4: Припрема наставних планова и програма заснованих на стандардима квалификација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број прегледаних уџбеника за стручне предмете за које 
је дата стручна оцена квалитета 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2021 134 10 10 10 

2. Број припремљених наставних планова, програма и 
подзаконских аката за образовне профиле 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 

број 2021 160 30 30 30 

 
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; Правилник о сталном стручном     усавршавању 
и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

 
Опис: Анализа и реорганизација система стручне потпоре  наставницима и унапређивање система усавршавања 
наставника 

 
Циљ 1: Одобравање програма и осталих облика сталног стручног усавршавања запослених у образовању и праћење њихове реализације 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених програма и стручних скупова  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Сајт Завода, Каталог програма, 
списак одобрених стручних скупова, Правилник о ССУ 

број 2020 800+300 800+300 500+500 500+500 

2. Број посредно  и непосредно праћених програма и 
стручних скупова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду ЦПР-а 

број 2020 5+700 700 300 500 

 
Циљ 2: Унапређивање квалитета рада образовно-васпитних установа и васпитно-образовних установа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у установама којима је пружена 
стручна подршка. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду ЦПР-а, Извештај о 
реализованим обукама 

број 2020 20500 40000 50000 10000 

2. Број установа којима је пружена стручна подршка  број 2020 1434 1200 150 150 
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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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број објављених радова у бази на сајту Завода  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  сајт Завода- база радова 

број 2020 54 20 30 40 

 
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  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 (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 стручне послове кроз три организациона Центра.  
Завод у оквиру Центра за осигурање квалитета рада установа обавља следеће стручне послове: 
1) израђује образовне стандарде; 
2) развија стандарде квалитета рада установа; 
3) учествује у спољашњем вредновању рада установа; 
4) развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње вредновање рада установа; 
5) развија и остварује програме обука у области самовредновања; 
6) развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности      
    школе као показатеља квалитета рада установе; 
7) развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и  
    оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања    
    квалитета рада установа; 
          8) припрема публикације из области спољашњег вредновања система,    
              самовредновања установа и промоције квалитета установа. 
У оквиру Центра за испите обавља следеће стручне послове: 
1) учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 
2) конструише задатке, тестове, испитне материјале; 
3) припрема предлог програма испита; 
4) објављује испитне каталоге; 
5) израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 
6) 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; 
7) пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 
8) учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 
9) развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење свих фаза испита; 
        10) израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 
У оквиру Центра за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове обавља следеће 
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стручне послове: 
1) учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања система образовања и васпитања; 
2) учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за квалитет образовања и васпитања; 
3) припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, спољашњег проверавања остварености 
стандарда постигнућа ученика и додате вредности у образовању и васпитању; 
4) анализира и статистички обрађује, припрема и објављује извештаје о резултатима испита, спољашњег 
вредновања установа и других истраживања у области образовања и васпитања; 
5) спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и васпитања; 
6) предлаже Министарству мере за унапређивање квалитета образовања и васпитања на основу резултата 
истраживања и анализе квалитета испита и испитивања; 
7) спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  
У оквиру Центра за образовну технологију обавља следеће стручне послове: 
1) учествује у планирању развоја квалитетног дигиталног образовања и у планирању интеграције дигиталне 
компоненте у планска документа на националном нивоу, у складу са законом којим се уређује плански систем 
Републике Србије; 
2) израђује и публикује инструменте образовне политике, радне материјале, препоруке и приручнике за развој и 
сертификацију дигиталних вештина и компетенција; 
3) развија и остварује програме обука у области дигиталног образовања или других обука из надлежности Завода 
које се остварују коришћењем интернета; 
4) пружа стручну подршку, развија методологију и инструменте за израду база дигиталних образовних садржаја, 
отворених образовних ресурса и софтверских решења; 
5) развија и остварује анализе за процену васпитне и образовне додате вредности образовне технологије као 
показатеља квалитета рада установе или остварених ученичких постигнућа; 
6) пружа стручну помоћ и подршку приликом праћења дигиталне компоненте у оквиру самовредновања, 
спољашњег вредновања рада установа, спровођења националних испита, спровођења националних испитивања, 
израде образовних стандарда и стандарда квалитета рада установа; 
7) припрема извештаје и публикације из области дигиталног образовања.”. 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 20 - Образовање 

 
ПРОГРАМ: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Главни носилац: 13700 - МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 
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: 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). 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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: Тестови за завршни испит се развијају на 
српском језику и језицима националних мањина. Тестови 
се прилагођавају за слепе и слабовиде ученике. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Извештај републичке комисије за завршни 
испит, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), школе. 

број 2015 90 93 93 93 

2. Број тестова за припрему ученика за полагање опште и 
уметничке матуре из наставних предмета релевантних за 
општу и уметничку матуру 
 
Koментар: Број тестова за потребе опште и 
уметничке матуре ће бити развијан у складу са 
усвојеним концептом који подразумева постепено 
повећање листе предмета који ће се полагати. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду  

број 2016 2 100 100 100 

 
Циљ 2: Подршка систему осигурања квалитета образовања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број докумената који садрже ревидиране документе 
стандарда постигнућа ученика за крај основног/ крај 
средњег образовања као и других докумената који се 
користе у имплементацији (приручници, сценарији за 
обуку и сл.). 
 
Koментар: Развој и унапређивање стандарда је 
двогодишњи процес рада. Бројчане вредности се 
појављују у периоду када ће бити завршен. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu 

број 2015 5 2 2 2 

2. Број докумената који се односе на препоруке, развој и 
имплементацију система осигурања квалитета у 
образовању. 
 
Koментар: Осигурање квалитета рада установа 
подразумева низ механизама који омогућавају да се 
прати и вреднује квалитет (нпр. Стандарди 
постигнућа ученика, стручно усавршавање наставника, 
базе података образовног система, национална 
тестирања, национални испити, правилници и др.) 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu). 

број 2020 3 2 2 2 
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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. 

 
Циљ 1: Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања у установи 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  сачињених приручника и радних материјала за 
јачање капацитета наставника и установа у функцији 
развоја установе након спољашњег вредновања 
 
Koментар: Подаци који се добијају спољашњим 
вредновањем квалитета рада установа указују на 
потребу јачања капацитета установа у области 
самовредновања и хоризонталног вредновања у циљу 
адекватног планирања даљег развоја установе. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива 
реализованих семинара за стручно усавршавање Завода 
за унапређивање образовања и васпитања. 

број 2018 2 1 1 1 

2. Број наставника/наставница који су обучени за 
праћење, вредновање и оцењивање ученичких 
постигнућа, рефлексивну праксу и самовредновање  
установа 
 
Koментар: Подаци који се добијају праћењем 
резултата завршних испита и националних 
тестирања  указују на потребу подизања 
компетенција наставника у области примене 
образовних стандарда, праћења и вредновања 
ученичких постигнућа, као и у унапређивању знања и 
компетенција наставника у области израде задатака и 
примене квалитетних низова задатака објективног 
типа у оцењивању образовних постигнућа ученика... 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива 
реализованих семинара за стручно усавршавање Завода 
за унапређивање образовања и васпитања 

број  2020 300 500+500 500+500 500+500 

 
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 и Закон о јавним службама 
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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. Програм треба да 
допринесе и развоју система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим нивоима за 
потребе развоја установа и система образовања и васпитања. 

 
Циљ 1: 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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: Подаци се прикупљају у оквиру спровођења 
редовних активности Завода или Министарства 
просвете, науке и тенолошког развоја, нпр. вредновање 
огледа, завршни испит, супервизија завршног испита, 
спољашње вредновање школа и сл.  Извештаји се у 
складу са сврхом разликују у погледу структуре и обима 
и садрже препоруке за доносиоце одлука. У извештајима 
ће део анализа садржати информације које се односе на 
успешност ученика у односу на пол и сходно томе и 
препоруке за унапређивање образовног система.  
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), Архива 
Министарства просвете науке и технолошког развоја 
РС, веб сајт Завода http://www.ceo.edu.rs/publikacije и 
htpp://vrednovanje.ceo.edu.rs/ 

број 2014 8 3 3 3 

 
Циљ 2: Реализација међународних евалутивних истраживања у основном и средњем образовању. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обучених учесника запослених у школи за 
реализацију међународних евалуационих истраживања 
 
Koментар: Инструменти подразумевају тест свеске, 
радне материјале, упутства, водиче и све друге 
материјале који су неопходни за спровођење 
евалуционих студија образовних постигнућа ученика. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu). 

број 
учесника/учес

ница 
2019 0 100+100 100+100 100+100 

2. Број тестираних ученика који учествују у 
међународним образовним евалуционим студијама  
којима се проверава степен остварености циљева и 
исхода учења 
 
Koментар: Коначан број ученика зависи од циљева 
истраживања и величине потребног узорка. 
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu) 

број 2019 0 3500+3500 2000+2000 3000+3000 
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Пројекат: 4019 - Реализација пријемног/завршног испита 
 
Програм коме припада: 2001 - Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 

 
Правни основ: Закон о основама система образовања и васпитања  

 
Опис: Основни разлог за покретање овог пројекта јесте припремање пријемних испита за упис ученика са 
посебним способностима у средње школе, као и инструмената за завршни испит у основном образовању и 
васпитању. Један од важних чинилаца је и осигурање квалитета инструмената и свих процеса у току припреме и 
реализације пријемних испита и завршног испита. 
Пројекат треба да осигура квалитет пријемних и завршних испита тако да буду ефикасни и праведни. 

 
Циљ 1: Продукција задатака за тестове који су у вези са наставним областима образовних стандарда и формирање базе оних задатака који 
задовољавају критеријуме ваљаности и поузданости, а која ће бити употребљена у процесу завршног испита и пријемних испита 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број сачињених тестова  који задовољавају 
критеријуме ваљаности и поузданости, базирани на 
образовним стандардима, исходима и програмима 
наставе и учења употребљени су у процесима припреме 
и реализације пријемних испита за упис ученика у 
средњу школу. 
 
Koментар: Пројекат обухвата низ поступака који 
треба да обезбеде довољну продукцију задатака, као и 
да осигура квалитет инструмената и процеса 
испитивања на завршном испиту и на пријемним 
испитима.  
 
Извор верификације: Интерна архива докумената 
према систему ИСО 9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Извештај Републичке комисија за спровођење 
завршног испита и пријемног испита и уписа ученика у 
средњу школу, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), школе. 

број 2023 30 32 32 32 

 
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 оствaрењу права из обавезног здравственог осигурања, превенција и контрола 
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). 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 18 - Здравство 

 
ПРОГРАМ: 1801 - Уређење и надзор у области здравства 
 
Опис: Програм обухвата активности које се односе на 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; 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Оцена општег задовољства услугама лекара током 
боравка у болници 
 
Извор верификације: Извештај Батута- Анализа 
задовољства корисника здравственом заштитом у 
државним здравственим установама Републике Србије 

број 2019 4,52 4.55 4.57 4.58 

2. Средња оцена општег задовољства корисника у 
установама примарне здравствене заштите 
 
Извор верификације: Извештај Института за јавно 
здравље М.Јовановић Батут 

проценат 2019 3,97 4.10 4.15 4.20 

 
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. 

 
Циљ 1: Унапређење здравствене заштите кроз стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % кандидата који су положили стручни испит за 
здравствене раднике и здравствене сараднике са 

проценат 2021 96 97 98 99 
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високом стручном спремом  
 
Извор верификације: Извештај о раду Сектора за 
организацију здравствене службе 
2. Број лекара  којима су одобрене специјализације и уже 
специјализације о трошку средстава здравствених 
установа 
 
Извор верификације: Извештај Батута 

број 2021 1030 1040 1050 1060 

 
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: Ова 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  
 
Извор верификације: Извештај о раду  

број 2021 1133 1133 1133 1133 

 
Циљ 2: Одрживост квалитета у пружању здравствене заштите вршењем редовног и ванредног инспекцијског надзора здравствених установа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Стопа уочених неправилности у укупном броју 
извршених контрола           
 
Извор верификације: извештај здравствене инспекције 

% 2021 9,8 9,8 9,8 9,8 

2. Учешће ванредних контрола у укупном броју 
извршених контрола 
 
Извор верификације: извештај здравствене инспекције 

број 2021 68,32 64,9 61,66 58,58 

 
Програмска активност: 0003 - Санитарни надзор 
 
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства 
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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; Закон о заштити 
потрошача; Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закон о туризму; Закон 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 стварима у првом и другом степену.  
 

 
Циљ 1: Унапређење превентивне здравствене заштите вршењем санитарног надзора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % утврђених неправилности у односу на укупан број 
поднетих захтева  
 
Извор верификације: Извештај о раду Санитарне 
инспекције 

% 2021 0,1% 0.1 0.1 0.1 

2. %санитарних надзора са утврђеним неправилностима у 
односу на укупан број санитарних надзора 
 
Извор верификације: извештај о раду Санитарне 
инспекције 

проценат 2021 17 16 15 14 

 
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, 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % надзора са утврђеним неправилностима 
 
Извор верификације: Извештај о раду 

проценат 2021 13,4 7 7 7 

2. % утврђених одступања од стандарда квалитета лекова 
и медицинских средстава у поступку систематске 
контроле 
 
Извор верификације: извештај о раду 

проценат 2021 5,5 1 1 1 

 
Програмска активност: 0007 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1801 - Уређење и надзор у области здравства 

 
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о рачуноводству;  Закон о ревизији; 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 
 
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. 

 
Циљ 1: Унапређење здравља деце, жена и одраслих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 



492 
 

1. % комплетно вакцинисане деце  
 
Извор верификације: Извештај Института Батут о 
броју и проценту вакцинисане деце 

проценат 2015 90 97 97 97 

2. % пунолетних становника старијих од 35 година који су 
обавили најмање један годишње превентивни 
здравствени преглед 
 
Извор верификације: Извештај  Института Батут   

проценат 2021 21 25 25 25 

 
Циљ 2: Рано откривање одређених поремећаја здравља одраслог становништва 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % жена обухваћених превентивним гинеколошким 
прегледом 
 
Извор верификације: Здравствено-статистички 
годишњак ИЗЈЗ Србије    

проценат 2021 18 19 19 19 

 
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 Батут'',  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 ''Батут''  обавља следеће 
активности: праћење и анализа здравственог стања становништва и рада и ефеката здравствене службе, развој 
здравственог информационог система (ресорне 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. Институт 
за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут” као референтна здравствена установа у програмској 
активности, поред послова од општег интереса,  обавља и  поверене активности: координација активности на пољу 
ХИВ/АИДС-а, полно преносивих инфекција, вирусних хепатитиса 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, администрација интегрисаног 
здравственог информационог система (ИЗИС) без одржавања и унапређења ИКТ и софтвера система ИЗИС, 
Испитивање ризичног понашања у општој популацији, очувања и унапређење сексуалног и репродуктивног 
здравља становништва, процена ризика примене дезинфекционих средстава и хигијенско санитарних мера у 
установама и објектима јавне делатности и јавне намене, Унапређење здравствено васпитног рада у основним и 
средњим школама и евалуација Уредбе о Националном програму за палијативно збрињавање деце у Републици 
Србији. 
 
 

 
Циљ 1: Праћење и анализа здравственог стања становништва, рада и ефеката здравствене службе      

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. % задовољства пацијената пруженом здравственом 
заштитом  
 
Извор верификације: извештај Института Батут 

проценат 2021 79 80 82 83 

2. Унапређена база података о порођајима, прекидима 
трудноће и умрлима 
 
Извор верификације: извештај Института Батута 

број 2021 1 1 1 1 

 
Циљ 2: Смањење оболелих од превентабилних болести 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % комплетно вакцинисане деце 
 
Извор верификације: Здравствено статистички 
годишњак 

% 2021 96% 97 97 97 

2. Број регистара водећих ХНО 
 
Извор верификације: Здравствено статистички 
годишњак 

број 2021 9 11 11 11 

 
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 (ресорне 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.       

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број семинара  у области промоције здравља  
 
Извор верификације: Извештај института и завода 

број 2021 19 20 20 20 

2. Број учесника семинара за едукацију едукатора у 
области промоције здравља 
 
Извор верификације: извештај Батута  

број 2021 0 500 500 500 

 
Циљ 2: Праћење фактора ризика у животној средини који угрожавају здравље      
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % утврђених физичко хемијских неисправности воде из 
јавних водовода и водних објеката 
 
Извор верификације: Извештај института и завода 

проценат 2020 16,5 15 14 14 

2. Број анализираних узорака Salmonella, Shigella, Vibrio 
cholerae i Yerfinia enterocolitica 
 
Извор верификације: Извештај института и завода за 
јавно здравље 

број 2016 2000 2000 2000 2000 

 
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 омасовљавање добровољног давалаштва крви, као и ширењу Регистра добровољних 
давалаца тромбоцита аферезним поступком. Носиоци ове програмске активности су: Институт за трансфузију крви 
Србије, Завод за трансфузију крви Војводине, Завод за трансфузију крви Ниш и Црвени крст Србије. 

 
Циљ 1: Обезбеђење континуираног и довољног прилива давалаца крви током читаве године       

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број давања крви редовних давалаца женског пола 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројеката 
(институти и заводи за трансфузију крви и Црвени 
крст Србије) 

број 2021 45000 45500 45700 45800 

2. Број давања крви редовних давалаца мушког пола 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројеката 
(институти и заводи за трансфузију крви и Црвени 
крст Србије) 

број 2021 45000 45500 45700 45800 

3. Број потенцијалних давалаца у Регистру давалаца 
тромбоцита аферезним поступком 
 
Извор верификације: извештај носилаца пројекта - 
институти и заводи за трансфузију крви 

број 2021 3140 3200 3200 3200 

 
Циљ 2: Смањење броја наменских давања крви 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % наменских давања крви у односу на давање крви 
редовних давалаца 
 
Извор верификације: Извештај Института за 
трансфузију крви Србије 

% 2014 19 15 15 10 

 
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. 

 



495 
 

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 противпидемијских 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.  
 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. 
   
 

 
Циљ 1: Вирусолошки надзор над грипом и другим респираторним вирусним обољењима      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број вирусолошки обрађених пацијената са обољењем 
сличним грипу 
 
Извор верификације: Извештај Института Торлак 

број 2021 2270 2000 2100 2200 

2. Број молекуларних тестова (Real-time PCR тест) за 
доказивање генома вируса грипа и респираторних вируса 
 
Извор верификације: Извештај Института Торлак 

број 2021 9030 8800 8900 9000 

 
Циљ 2: Вирусолошки надзор над полиомијелитисом и другим обољењима ентеровирусне етиологије.    
  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број вирусолошки обрађених пацијената на морбиле, 
рубелу/конгениталну рубелу Парво Б19 и варичелу 
 
Извор верификације: Извештај Института Торлак 

број 2021 157 160 160 160 

2. Број вирусолошки обрађених пацијената оболелих од 
АФП (акутне флакцидне парализе) као и њихових 
контаката 
 
Извор верификације: Извештај Института Торлак 

број 2021 21 20 20 20 

 
Програмска активност: 0005 - Превенција ширења хуманог беснила (Пастеров завод) 
 
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити. 

 
Опис: Кроз ову програмску активност се врши праћење и проучавање 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. Носилац ове програмске активности је Завод за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад. 
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Циљ 1: Ажурна лабораторијска дијагностика беснила на територији РС      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број дневно ажурираних извештаја о епизоотолошкој 
ситуацији беснила у РС 
 
Извор верификације: Извештај Завода Луј Пастер 

број 2021 250 250 250 250 

 
Циљ 2: Изолација и сакупљање сојева вируса беснила са територије РС      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број давалаца плазме ради производње хуманог 
антирабичног имуноглобулина  
 
Извор верификације: Извештај Завода ЛуЈ Пастер 

број 2021 11 10 10 10 

2. број сакупљених узорака сојева вируса беснила 
 
Извор верификације: Извештај Завода Луј Пастер 

број 2021 1 1 1 1 

 
Програмска активност: 0010 - Унапређење доступности здравствене заштите ромској популацији 
 
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити, Закон о заштити права и слобода националних мањина.  

 
Опис: Ова програмска активност обухвата спровођење Акционог плана за унапређење здравља Рома од 2018-2025. 
године: ангажовањем здравствених  медијаторки (85) и подршком пројеката који се спроводе у сарадњи са 
ромским удружењима 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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број деце узраста од 0 до 15 година обухваћене 
вакцинацијом    
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 7360 7400 7400 7400 

2. Број деце узраста од 0 до 15 година обухваћених 
систематским прегледом     
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 5618 5700 5700 5700 

 
Циљ 2: Унапређење здравља жена ромске националности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % жена обухваћених превентивним прегледима  
 

проценат 2021 47 47 47 48 
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Извор верификације: Извештај 
2. % жена обухваћених систематским прегледом код 
гинеколога  
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

проценат 2021 44 44 44 45 

 
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 подршка раду удружењима  која се баве активностима од 
значаја за делатност здравства и  доприносе остварењу приоритета Министарства 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,  одржавање курсева и континуираних едукација. 
 
 
 

 
Циљ 1: јачање партнерства са невладиним организацијама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број едукативних састанака 
 
Извор верификације: извештај  Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 16 18 18 18 

2. број пријављених удружења на јавни конкурс 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 37 37 37 37 

 
Циљ 2: Већи обухват угрожених група становништва активностима које спроводе невладине организације 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број угрожених група становништва обухваћених 
активностима које  спроводе невладине организације 
након јавног позива 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 12 13 13 13 

 
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: Ентомолошки надзор над комарцима и детекција вируса Западног Нила у њиховим популацијама 
представља превентивну меру у оквиру контроле ширења вируса изазивача заразне болести које преносе комарци. 
Рана детекција вируса изазивача грознице западног Нила и примена мера редукције бројности комараца има за 
циљ спречавање ширења ових болести са комараца као вектора на човека. На основу добијених резултата обавиће 
се процена ризика појаве обољења грознице западног Нила у хуманој популацији на одређеној територији као и 
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идентификација географског подручја високог ризика. Носилац овог пројекта је Завод за биоциде и медицинску 
екологију. 

 
Циљ 1: Утврђивање бројности комараца и мере превенције и сузбијања комараца      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број редовних теренских истраживања  
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде и 
медицинску екологију 

број 2021 156 205 205 205 

2. Број редовних узорковања на терену 
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде 

Број 2021 62 100 105 105 

 
Циљ 2: Утврђивање стопе инфицираности комараца      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број достављених узорака лабораторији и детекција 
изазивача маларије 
 
Извор верификације: Извештај Сектора за јавно 
здравље и програмску здравствену заштиту 

број 2021 100 115 120 130 

2. број испитиваних узорака у ентомолошкој 
лабораторији 
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде 

број 2021 2543 1145 1150 1150 

 
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. Носилац овог пројекта је Завод за биоциде и медицинску екологију.  
    
 

 
Циљ 1: Смањење броја оболелих у хуманој популацији редукцијом бројности крпеља потенцијалних преносилаца узрочника Лајмске 
болести, Крпељског енцефалитиса и Хумане Гранулоцитне Анаплазмозе.      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број оболелих 
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде и 
медицинску екологију 

број 2021 205 200 190 180 

2. број редовних узорковања на терену број 2021 73 55 60 65 
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Извор верификације: Извештај Завода за биоциде 
 
Циљ 2: Детекција присуства бактерије B. Burgdorferi у популацији крпеља      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број испитиваних узорака у ентомолшкој лабораторији 
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде и 
медицинску екологију 

број 2021 1000 1050 1100 1150 

2. број редовних анализираних узорака 
 
Извор верификације: Извештај Завода за биоциде и 
медицинску екологију 

број 2021 700 750 800 850 

 
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. Носилац овог пројекта је Институт за јавно здравље "др Милан Јовановић Батут". 
 
 
 

 
Циљ 1: Подизање свести јавности о значају превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусом   
   

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број едукованих грађана 
 
Извор верификације: Извештај Института Батут 

број 2021 40 60 60 60 

2. број едукованих грађанки 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 40 60 60 60 

3. Број едукованих здравствених радника 
 
Извор верификације: Извештај Института Батут 

број 2021 40 20 20 20 

4. број едукованих здравствених радница 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 100 140 140 140 

 
Пројекат: 4013 - Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле HIV 
инфекције 
 
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита 
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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 и 
Грант  између Министарства здравља и  Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије, 
званично потписан 16. јуна 2022. године.  
 

 
Опис: Пројекат ће се реализовати у сарадњи са удружењима грађана које ће спроводити активности на терену 
радећи са циљним популацијама, а у циљу смањења инциденције ХИВ инфекције. Министарство здравља 
Републике Србије користи постојећи механизам уговарања са удружењима грађана за одабир реализатора, који се 
ангажују на годишњем нивоу на основу отвореног позива за достављање предлога пројеката. Удружења грађана 
спроводе услуге превенције ХИВ уз добровољно, поверљиво и анонимно саветовање, дистрибуцију медицинских 
производа међу кључним популацијама, дистрибуцију информација, едукације и комуникационог материјала. У 
оквиру овог пројекта планирана су и средства за административну техничку подршку раду Комисије за борбу 
против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе (ЦЦМ). Секретаријат Комисије је задужен за обављање оперативних и 
административно-техничких послова у вези са активностима Комисије, као и њеног Извршног и Надзорног одбора .   
 
  
 
 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број мушкараца МСМ обухваћених ХИВ превентивним 
програмима 
 
Извор верификације: извештај пројектне јединице 

број 2020 7841 13380 14800 16550 

2. Број особа које ињектирају дроге, обухваћених 
превентивним програмима 
 
Извор верификације: извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

број 2020 2610 3600 3700 3800 

3. Број сексуалних радника обухваћених ХИВ 
превентивним програмима 
 
Извор верификације: извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

број 2020 643 800 850 900 

 
Пројекат: 4016 - Програм спречавања слепила у Србији код деце са прематурном ретинопатијом уз 
програм развоја ретине 
 
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита 

 
Правни основ: Члан 17. Закона о здравственој заштити 

 
Опис: Aктивност пројекта заснива се на ширењу програма аналитичке базе скрининга и третмана Ретинопатије 
прематуритета. Резултати скрининга и третмана ослањају се на прогностичке и предилекционе карактеристике,  
које су услов развоја и усвајања нових постулата активности у терапији ове болести.  
Пројекат се развија са циљем да се спречи слепило и оштећење вида код деце са Ретинопатијом Прематуритета. 
Скрининг на Ретинопатију прематуритета треба да обезбеди потпуну детекцију свих превремено рођених беба и 
треба да обезбеди откривање активне болести ретиноаптије где је интервенција неопходна, као поступак за 
спречавање слепила, односно за омогућавање даљег развоја видне функције. Носилац ове активности је Институт 
за неонатологију. 
 

 
Циљ 1: Спречавање настанка слепила код превремено рођене деце анализом стања крвних судова мрежњаче 
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Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број деце којој је урађена аналитика развоја крвних 
судова мрежњаче 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 500 900 900 900 

2. број превремено рођене деце која захтевају лечење 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 120 100 100 100 

 
Пројекат: 4017 - Подршка имплементацији програмских активности за унапређење оралног здравља 
деце и омладине у Републици Србији 
 
Програм коме припада: 1802 - Превентивна здравствена заштита 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити 

 
Опис: Пројекат „Подршка имплементацији програмских активности за унапређење   оралног здравља деце и 
омладине у Републици Србији“ наставак је пројектних активности подржаних од стране Министарства здравља 
кроз  „Програм унапређења оралног здравља деце и омладине у Републици Србији“ чији је циљ поред осталог 
била израда нацрта Превентивног програма стоматолошке здравствене заштите деце и омладине. У првим  
годинама пројекта, спроведена су обимна епидемиолошка истраживања, прикупљени су доступни релевантни 
подаци  на основу којих је урађена ситуациона анализа и припремљен нацрт Програма и смернице за превентивно 
профилактичке мере код деце. У оквиру 2023. године планира се промоција програма и едукација циљних група за 
његову примену. Планирани су и стручни скупови који имају за циљ унапређење сарадње свих здравствених 
радника, као и јачање сарадње са локалном заједницом. Ове активности су предуслов за успешну имплементацију 
активности предвиђених програмом.  У оквиру пројекта предвиђена је и припрема смерница/ клиничких водича и 
едукативног материјала у области дечије и превентивне стоматологије.  

 
Циљ 1: Унапређење капацитета стоматолога за примену мера предвиђених Програмом оралног здравља деце и омладине у Републици 
Србији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стоматолога који су прошли обуку  
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 0 50 60 70 

2. Број усвојених смерница/ клиничких водича у области 
дечије и превентивне стоматологије 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 0 2 1 1 

 
ПРОГРАМ: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 
 
Опис: Овај Програм се односи на 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, као  и обезбеђивање једнаког приступа и коришћења одговарајућих здравствених услуга 
грађанима. 
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Циљ 1: Унапређење трансплантације код деце и одраслих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  ХЛА генотипизираних болесника на програму 
трансплантације матичних ћелија хематопоезе ниском 
резолуцијом 
 
Извор верификације: Извештај Завода за за трансфузију 
крви Војводине 

број 2021 51 60 60 60 

2. Број  ХЛА генотипизираних сродних донора матичних 
ћелија хематопоезе ниском резолуцијом  
 
Извор верификације: Извештај Завода за трансфузију 
крви Војводине 

број 2021 64 70 70 70 

 
Циљ 2: Акредитација лабораторије од стране Европске федерације за имуногенетику 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Присуство и специфичност анти-ХЛА антитела методом 
Луминекс 
 
Извор верификације: Извештај Института за 
трансфузију крви Србије 

број 2021 20 60 60 60 

2. Узорци тестирани молекуларном типизацијом ниске и 
високе резолуције  
 
Извор верификације: извештај Института за 
трансфузију крви Србије 

број 2021 20 30 30 30 

 
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. 

 
Опис: Ова програмска активност се односи на  здравствену заштиту лица која се налазе на издржавању казне 
затвора, а која им се пружа ван завода за извршење казне, као  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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број пацијената на издржавању казне затвора којима је 
пружена здравствена заштита  
 
Извор верификације: извештај носиоца програмске 
активности 

број 2021 135 160 160 160 

 
Циљ 2: Указивање хитне медицинске помоћи      

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број здравствених установа које су доставиле 
захтеве/фактуре за услуге хитне медицинске помоћи 
 
Извор верификације: евиденција пристиглих  доспелих 
захтева за плаћање  у  Одсеку за извршење буџета 

број 2021 52 52 52 52 
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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: Одлука о отварању Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда, које се не могу 
успешно лечити у Републици Србији 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пацијената који су упућени на лечење у инострану 
здравствену установу   
 
Извор верификације: извештај 

број 2021 17 50 52 52 

2. Број послатих узорака на дијагностичко испитивање у 
иностране лабораторије  
 
Извор верификације: извештај који се сачињава сваке 
године 

број 2021 76 90 95 100 

 
Програмска активност: 0006 - Програми Црвеног крста Србије 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије; Закон 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 прву помоћ, здравствено превентивну делатност, 
едукације и тренинге младих,  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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број нових едукованих волонтера за акције 
добровољног давалаштва крви 
 
Извор верификације: извештај Црвеног крста Србије 

број 2021 - 130 130 130 

2. број нових едукованих волонтерки за акције 
добровољног давалаштва крви 
 
Извор верификације: извештај Црвеног крста Србије 

број 2021 - 70 70 70 

3. број одржаних едукација 
 
Извор верификације: извештај Црвеног крста Србије 

број 2021 1400 1400 1400 1400 
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Циљ 2: Припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће      

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број едукованих за деловање у несрећама  
 
Извор верификације: извештај Црвеног крста Србије 

број 2021 39 40 40 40 

2. Број одржаних едукација за деловање у несрећама 
 
Извор верификације: извештај Црвеног крста Србије 

број 2021 4 5 5 5 

 
Програмска активност: 0008 - Извршавање мера безбедности обавезног психијатријског лечења и 
чувања у здравственој установи, обавезног лечења алкохоличара и зависника од дрога 
 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пацијената којима је изречена мера безбедности 
обавезног лечења и чувања у здравственој установи  
 
Извор верификације: извештај носиоца програмске 
активности 

број 2021 282 300 300 300 

2. Број пацијената којима је изречена мера обавезног 
психијатријског лечења на слободи  
 
Извор верификације: извештај носиоца програмске 
активности 

број 2021 159 180 180 180 

 
Циљ 2: Спровођење мера безбедности обавезног лечења алкохоличара 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пацијената којима је изречена мера безбедности 
обавезног лечења алкохоличара  
 
Извор верификације: извештај носиоца  пројекта 

број 2021 41 38 38 38 

 
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: Црвени крст Србије спроводи активности: 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. 
По члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије планирано је финансирање  пројекта : „Ефикасан одговор на несреће – 
јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова 
несреће“ и др. 
По члану 16. Закона о Црвеном крсту планирано је финансирање пројекта „Припрема за деловање у несрећама- 



505 
 

обезбеђивање минимума хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова 
Црвеног крста за деловање у несрећама“. 
 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових инструктора прве помоћи 
 
Извор верификације: редовни годишњи извештај 
Црвеног крста 

број 2021 45 48 48 48 

2. Број обучене  школске деце и младих 
 
Извор верификације: редовни годишњи извештај 
Црвеног крста 

број 2021 14630 14800 14800 14800 

 
Циљ 2: Повећање нивоа свести младих о очувању менталног здравља 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број полазника обука 
 
Извор верификације: редовни годишњи извештај 
Црвеног крста 

број 2021 387 390 390 390 

 
Пројекат: 4003 - Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити: Закон о пресађивању људских органа; Закон о људским ћелијама и 
ткивима; Закон о трансфузијској медицини. 

 
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.  
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број давања матичних ћелија хематопоезе  од 
несродних националних давалаца  
 
Извор верификације: Извештај Института за 
трансфузију крви Србије 

број 2021 0 10 10 10 

2. Број нових давалаца у националном Регистру давалаца 
костне сржи Србије 
 
Извор верификације: Извештај Института за 
трансфузију крви Србије 

број 2021 2000 2500 2500 2500 

 
Пројекат: 4004 - Подршка здравственој заштити оболелих од хемофилије и других урођених 
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коагулопатија 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити 

 
Опис:  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  здравственог стања пацијената. 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 
     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број молекуларних анализа породица оболелих од 
хемофилије  
 
Извор верификације: Извештај носиоца пројекта 

број 2021 18 17 17 17 

 
Циљ 2: Подршка оболелима и члановима породица      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број едукованих болесника и чланова њихових 
породица   
 
Извор верификације: Извештај носиоца пројекта 

Број 2021 160 160 160 160 

 
Пројекат: 4005 - Обезбеђивање услова за трансплантацију органа код одраслих 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о пресађивању људских органа, Закон о људским ћелијама и 
ткивима, Закон о трансфузијској медицини. 

 
Опис: Пројекат је усмерен на осавремењавање рада на пољу трансплантације ткива и органа и то кроз увођење 
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: увођење савремених метода рада у области трансплантационе имунологије,  ажурирање актуелне листе 
чекања за кадаверичну трансплантацију бубрега, увећање броја давалаца костне сржи, тестирање болесника на 
програму трансплантације костне сржи и њихових потенцијалних сродних донора. 
Пројекат спроводи Завод за трансфузију крви Војводине. 
 

 
Циљ 1: Унапређење рада лабораторије за типизацију ткива на програму трансплантације матичних ћелија хематопоезе  код одраслих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  ХЛА генотипизираних болесника на програму број 2021 51 60 60 60 
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трансплантације  матичних ћелија хематопоезе  ниском 
резолуцијом (PCR-SSO) 
 
Извор верификације: Извештај носиоца пројекта 
2. Број ХЛА генотипизираних сродних донора  матичних 
ћелија хематопоезе  ниском резолуцијом (PCR-SSO 
 
Извор верификације: Извештај носиоца пројекта 

број 2021 64 70 70 70 

 
Циљ 2: Унапређење рада лабораторије за типизацију ткива  у области трансплантације органа код одраслих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број детекција анти-ХЛА антитела 
 
Извор верификације: Извештај Завода за трансфузију 
крви Војводине 

број 2021 204 210 210 210 

2. Број идентификација анти-ХЛА антитела 
 
Извор верификације: Извештај Завода за трансфузију 
крви Војводине 

број 2021 86 100 100 100 

 
Пројекат: 4006 - Обезбеђивање услова за рад јавне/породичне банке крви пупчаника 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити; Закон о пресађивању људских органа, Закон о људским ћелијама и 
ткивима, Закон о трансфузијској медицини. 

 
Опис: Пројектом је планирано спровођење  едукације чланова трансплантационог тима и чланова тима 
јавне/породичне банке крви пупчаника,  израда стандардних оперативних процедура за Одељење за 
трансплантацију матичних ћелија хематопоезе, у складу са JACIE стандардима, и ревизија раније урађених 
процедура. Такође је планирана  припрема програма за едукацију и едукација здравстевних радника и 
здравствених сарадника из примарног и секундарног нивоа здравствене заштите ради обезбеђивања адекватног 
праћења болесника у посттрансплантационом периоду. 
Пројекат спроводи Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”. 
 
 

 
Циљ 1: почетак рада јавне/породичне банке крви пупчаника  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  број едукованих здравствених радника и здравствених 
сарадника из примарног и секундарног нивоа 
здравствене заштите 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 0 30 30 30 

2. %  израђених стандардних оперативних процедура за 
банку крви пупчаника  
 
Извор верификације: извештај Института за мајку и 
дете 

% 2021 80% 90 100 0 

3. Број чланова трансплантационог тима и чланова тима 
јавне/породичне банке крви пупчаника који су упућени 
на едукацију 
 
Извор верификације: извештај 

број 2021 2 14 2 2 

 
Пројекат: 4019 - Подршка пружању здравствене заштите мигрантима 
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Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ:  Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Србији – Приступ здравственим установама – 
Специјална мера 6, Уговор о бесповратној помоћи број ИПА2019/411-188, 
 Подршка Европске уније у управљању миграцијама у Србији – Приступ здравственим установама II – Специјална 
мера 7 (наставак Специјалне мере 6), Уговор о бесповратној помоћи број ИПА/2021/424-168, Подршка Европске 
уније у управљању миграцијама у Србији – Приступ здравственим установама III - Индивидуална мера. 
 

 
Опис: Кроз овај пројекат обезбедиће се подршка здравственом систему Републике Србије за плаћање 
здравственим установама за трошкове здравствене заштите мигрантима на територији Србије, заводима за јавно 
здравље на име трошкова серолошке дијагностике инфективних болести, трошкова хигијенског епидемиолошког 
надзора, трошкова дезинфекције и трошкова микробиолошких анализа, трошкова набавке фармацеутских 
производа (лек, нелек, медицинска средства) и медицинских помагала за потребе лечења мигрантске популације, 
трошкова ангажовања медицинских радника на пословима пружања здравствене заштите мигрантима. 

 
Циљ 1: Унапређење квалитета  здравствене заштите која се пружа мигрантима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  здравствених услуга на примарном нивоу које су 
пружене мигрантима 
 
Извор верификације: извештај тима за координацију 

број 2021 15000 19000 19000 19000 

2. број здравствених услуга на примарном нивоу које су 
пружене мигранткињама 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 3000 4500 4600 4600 

3. Број миграната којима су пружене здравствене услуге 
на примарном нивоу 
 
Извор верификације: извештај тима за координацију 

број 2021 6246 9000 9000 9000 

 
Пројекат: 4021 - ИПА 2018 - Подршка унапређењу капацитета релевантних институција у „SoHo” 
систему 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Републике Србије и Европске комисије за финансирање дела 
Годишњег акционог ИПА програма за Републику Србију за 2018. годину. 

 
Опис: Твининг – унапређење капацитета органа, институција и здравствених установа  у области биомедицине 
(SoHO институције) у Србији - ИПА 2018, Подршка европским интеграцијама - индиректно управљање. 
Компоненте: 1 – Развој оперативних процедура и алата; Процена потреба у вези са институционалним, 
административним, инфраструктурним и техничким капацитетима Управе за биомедицину; 2 – Увођење примене 
подзаконских аката и правилника за спровођење закона међу здравственим радницима  установа; 3 – 
Унапређивање институционалних капацитета у SoHO установама; 4 – Видљивост. У  оквиру овог пројекта је 
предвиђена и набавка опреме за унапређење капацитета органа, институција и здравствених установа у области 
биомедицине (SoHO институције) у Србији – ИПА 2018; Подршка европским интеграцијама - индиректно 
управљање. Компонента 3 – Унапређивање капацитета и квалитета техничких услова у SoHO установама. 
 

 
Циљ 1: Унапређење техничких капацитета  националне надлежне агенције / Управе за биомедицину, институција и здравствених установа 
које се баве трансплантацијом и трансфузијом ћелија, ткива и органа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. %SoHO институције које су снабдевене неопходном % 2020 0 100 - - 



509 
 

опремом за испуњавање захтева ЕУ директива у вези са 
квалитетом и безбедношћу у области биомедицине, као 
резултат пројекта 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља 
2. Број SoHO  институција које раде у складу са законом 
који је усклађен са директивама ЕУ и захтевима у области 
биомедицине 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља 

% 2021 90% 100 - - 

3. Број SoHO институција у којима је спроведен надзор и 
које су овлашћене да раде у складу са законом који је 
усклађен са захтевима ЕУ у области биомедицине 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља 

% 2021 60 100 - - 

 
Пројекат: 4022 - Хитан одговор Републике Србије на COVID-19 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој број 9120YF 
потписан 28.05.2020. године. 

 
Опис:  
Циљеви Пројекта су одговор на претњу коју представља COVID-19 и јачање националног здравственог система у 
циљу подизања нивоа приправности у Србији. 
 
Пројекат обухвата следеће компоненте: 
Компонента 1: Хитан одговор на COVID-19 
 
Поткомпонента 1.1. Детекција случајева, потврда заразе, праћење контаката, евиденција, извештавање 
Ова поткомпонента  између осталог обухвата јачање националних референтних лабораторија и лабораторија у 
оквиру завода за јавно здравље, као и капацитета за рано откривање и потврђивање случајева SARS-Cov2 и 
подршку успостављању лабораторије трећег нивоа биолошке безбедности (BSL-3). Конкретно, капацитет Института 
за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ биће ојачан успостављањем лабораторије која испуњава услове за 
руковање патогенима као што је SARS-Cov2, будући да тренутно у Србији не постоји лабораторија за рад са 
патогенима за које је потребан трећи или виши ниво биобезбедности. 
 Поткомпонента 1.2. Мере физичког дистанцирања и спремност за комуникацију 
У оквиру ове компоненте се спроведе активности усмерене на подршку становништву током мера физичког 
дистанцирања, посебно вулнерабилним групама. Активности ће укључивати развој и дистрибуцију порука и 
материјала који ће се користити у пандемији, као и набавку хигијенских пакета за вулнерабилне групе (кориснике 
народних кухиња, сигурних кућа за жртве насиља и свратишта за децу) 
Поткомпонента 1.2. Јачање здравственог система 
У оквиру ове поткомпоненте се пружа помоћ здравственом систему за обезбеђивање оптималне медицинске неге, 
одржавање основних услуга и минимизирање ризика за пацијенте и здравствено особље током пандемије. 
Капацитети здравственог система биће ојачани, између осталог, набавком амбулантних и других возила, болничких 
кревета, ултразвучних апарата, рендген апарата и ЦТ скенера. 
 
 Компонента 2: Управљање имплементацијом и праћење и евалуација 
 Ова компонента обухвата активности које се односе на управљање и координацију пројекта, праћење и 
евалуацију. 
 
 

 
Циљ 1: Одговор на претњу коју представља COVID-19  
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број здравствених установа са капацитетима за 
изолацију 
 
Извор верификације: извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

број 2020 6 36   

2. Нефармацеутске интервенције за појединце и 
заједнице  усвојене од стране Владе 
 
Извор верификације: извештај 

број 2020 0 да   

 
Циљ 2: Јачање националног здравственог система за спремност јавног здравља у Србији  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број наменских лабораторија са дијагностичком 
опремом, комплетима тестова и реагенсима за COVID-19  
 
Извор верификације: извештај 

број 2020 0 5   

 
Пројекат: 4024 - Подстицање активности развоја Регистра типизираних давалаца крви и компонената 
крви у Институту за трансфузију крви Србије 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Закон о људским ћелијама и ткивима. 

 
Опис: Идентификовање добровољних давалаца крви са ретким фенотипским карактеристикама је основни 
предуслов за успостављање Регистра типизираних давалаца крви и компонената крви. Масовна проактивна 
тестирања великог броја давалаца имају предност у односу на тестирање која се обављају  у ургентним 
ситуацијама када је за алоимунизоване пацијенте хитно потребно наћи одговарајућу крв. Примена аутоматизације 
и савремених осетљивих метода је најважнији корак у формирању Регистра типизираних давалаца крви и 
компонената крви у Институту за трансфузију крви Србије. Циљну групу представљају: редовни и вишеструки 
даваоци крви одабраних фенотипских карактеристика у ABO/Rh систему. 

 
Циљ 1: Обезбеђивање адекватне крви/компонената крви за имунизоване пацијенте са антиеритроцитним и антитромбоцитним антителима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број тестирања одабраних узорака давалаца са ретким 
фенотипским карактеристикама крвних група, 
молекуларном техником 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 10 20 20 20 

2. Број тестирања узорака крви добровољних давалаца у 
циљу одређивања  Rh i Kell фенотипа  
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2020 2000 3000 5000 5000 

 
Пројекат: 7082 - ИПА 2020 - Образовање, запошљавање и социјалне политике 
 
Програм коме припада: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Републике Србије и Европске комисије за финансирање дела 
Годишњег акционог ИПА програма за Републику Србију за 2020. годину. 
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Опис: Твининг – унапређење капацитета здравственог сектора за надзор над заразним болестима у Србији  - ИПА 
2020 
 
Компоненте: 
1 – Успостављање процедура и стандарда за координацију националног надзора и одговора, у складу са 
регулаторним оквиром ЕУ за епидемиолошке надзоре; 
2 – Успостављање компјутеризованог система епидемиолошког надзора заразних болести, укључујући све 
релевантне компоненте ИС за регистрацију случајева, лабораторијску дијагностику и потврду (референтне 
лабораторије), епидемиолошку класификацију случајева и дистрибуцију података између свих релевантних 
субјеката; 
3 – Унапређивање знања и вештина здравствених и других стручњака и сарадника о епидемиолошком надзору 
кроз теренске епидемиолошке обуке и програме; 
4 – Набавка лабораторијске опреме за микробиолошку дијагностику и хардвера и софтвера за интегрисани е-
систем за надзор. 
  
 

 
Циљ 1: Допринос јачању институционалних капацитета за испуњавање услова чланства у ЕУ у области јавног здравља – посебно заразних 
болести – ефективно учешће у мрежи ЕУ за надзор заразних болести за смањење ризика од озбиљних прекограничних здравствених 
претњи. 
 
 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. %  здравствених установа које су снабдевене 
неопходном опремом у  складу са регулаторним оквиром 
ЕУ за епидемиолошке надзоре, као резултат пројекта 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља 

проценат 2021 0 - - 100% 

2. Успостављање процедура и стандарда за координацију 
националног надзора и одговора на заразне болести 
усклађених са захтевима ЕУ у области  заразних болести 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља и Института за јавно здравље Србије 

% 2021 0 - 100% - 

3. Успостављен  е-систем за епидемиолошки надзор 
заразних болести и интеграција са осталим постојећим  
модулом ИХИС-а 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Министарства 
здравља 

број 2021 0 - 100% - 

 
ПРОГРАМ: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 
 
Опис: Програм обухвата активности које доприносе унапређењу  функционисања система здравствене заштите у 
циљу побољшања квалитета пружених здравствених услуга. Програм обухвата програмске активности који се 
односе на изградњу и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република Србија, као и 
пројекте намењене информатизацији здравственог система и креирању јединственог информационог система, и 
реконструкцију клиничких центара у Београду, Крагујевцу и Новом Саду. 

 
Циљ 1: Побољшање услова за рад у здравственим установама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечна старост опреме за радиолошку зрачну 
терапију у државној својини 
 
Извор верификације: база података о опреми  коју води 

проценат 2020 15,4 14 13 12 
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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 Србија , у које спадају: инвестиционо улагање, инвестиционо 
одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, односно набавку медицинске 
и друге опреме неопходне за рад здравствених установа,  превозних средстава, набавку опреме за развој 
интегрисаног здравственог информационог система, као и  друге обавезе одређене законом и  актом о оснивању.   
 
 
 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број адаптираних и санираних здравствених објеката 
на републичком нивоу  
 
Извор верификације: извештај 

број 2021 43 40 50 50 

2. Број здравствених установа којима је набављена 
медицинска опрема  
 
Извор верификације: база података о опреми  коју води 
Институт Батут 

број 2021 114 70 75 75 

 
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 и размену 
података из свих здравствених 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.   
У 2023. години планира се:  
 
-  проширење електронског рецепта - за Б и Ц листу лекова у секундарним и терцијарним установама здравствене 
заштите; 
-  проширење портала Е-здравље, за самопроцену; 
- интеграције локалних здравствених информационих система (ЗИС) са централним сервисима; 
- систем за давање конзилијарних решења електронским путем; 
- примена вештачке интелигенције у области радиологије. 
- Имплементација постојећих пројеката за које није потребно финансирање у наредној години: 
-проширење Е-рецепта- прописивање и реализација лекова за ампулиране лекове на примарном нивоу 
здравствене заштите (амбулантно давање) и медицинско техничка помагала; 
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- платформа за повезивање свих лабораторијских информационих система (установе из плана мреже и приватни 
сектор); 
- електронски медицински досије- централна локација (централни репозиторијум за скупљање података у складу 
са Законом о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства). 
 
 

 
Циљ 1: Осигурање доступности свих здравствених података лекарима и грађанима на целој територији Републике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих електронских рецепата 
 
Извор верификације: Извештаји из централног система 
Е-рецепт 

број 2021 80,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 

2. Број регистрованих корисника на порталу Е-здравље, 
који имају приступ подацима преко система за 
аутентификацију грађана еИД 
 
Извор верификације: извештај из система Е здравље и 
извештај из система Е Управе 

број 2021 100000 250,000 500,000 800,000 

 
Циљ 2: Увезивање дијагностичких DICOM модалитета секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите и успостављање централних 
DMWL (dicom modality worklist)  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број умрежених института 
 
Извор верификације: извештај Национално медицинска 
платформа за превентиву и дијагностику 

број 2021 0 16 16 16 

2. Број финализованих радиолошких студија (слика и 
извештај) за институте 
 
Извор верификације: извештај из система Националне 
платформе за превентиву и дијагностику 

број 2021 0 20.000 50.000 70.000 

 
Циљ 3: Примена вештачке интелигенције у радиологији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број радиолошких модалитета над којима се 
примењује вештачка интелигенција  
 
Извор верификације: извештај из система Националне 
платформе за превентиву и дијагностику 

број 2022 0 30 40 50 

2. Број снимака 
 
Извор верификације: извештај из система Е здравље 

број 2022 0 100,000 200,000 200,000 

 
Циљ 4: Проширење електронског рецепта за лекове са Б и Ц листе лекова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број здравствених  установа 
 
Извор верификације: извештај из система Е рецепт 

број 2022 0 20 40 60 

2. Број издатих рецепата 
 
Извор верификације: извештај из система Е рецепт 

број 2022 0 500,000 2,000,000 5,000,000 

 
Пројекат: 4002 - Координација, надзор и контрола реконструкције универзитетских клиничких центара 
Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад 
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Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 

 
Правни основ: 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 и FI no. 31.464 од 12.07.2017.године. 

 
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 се реализује  кроз инвестиционо 
улагање у инфраструктуру Клиничких центара у Србији. Крајњи корисници су грађани Републике Србије у делу 
потреба које пружа терцијарна 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.  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 четири 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 финансира износ од 200.000.000 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.  

 
Циљ 1: Побољшање услова за рад  у  клиничким центрима (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад) кроз реконструкцију, изградњу и набавку 
медицинске опреме 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % завршености изградње Клиничких центара 
 
Извор верификације: Извештај ЈИП -а који се доставља 
ЕИБ-у, Министарству здравља и Влади РС и другим 
органима 

проценат 2009 - 70 85 98 

 
Пројекат: 4004 - Реконструкција Универзитетског клиничког центра Крагујевац 
 
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 

 
Правни основ: 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   и FI no. 31.464 од 12.07.2017.године. 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % изградње Клиничког центра Крагујевац 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за 

проценат 2015 - 20 60 100 
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имплементацију пројекта 
2. Добијена употребна дозвола 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за 
имплементацију пројекта 

ДА/НЕ 2015 0 не не не 

 
Пројекат: 4006 - Реконструкција Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад 
 
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 

 
Правни основ: 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  и FI no. 31.464 од 12.07.2017.године. 

 
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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % изградње Клиничког центра Војводина, у Новом Саду 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за 
имплементацију пројекта 

проценат 2015 - 55 100 100 

2. Добијена употребна дозвола 
 
Извор верификације: извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

ДА/НЕ 2015 0 не не да 

 
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: Светска банка одобрила је Републици Србији зајам у износу од 29,1 милион евра за спровођење „Другог 
пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) (матични пројекат) и 25 милиона евра за спровођење „Додатног 
финансирања за ДПРЗС“ (ДФ-ДПРЗС). Пројекат је почео у мају 2015. и завршава се 31. децембра 2022.  
 
Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области финансирања, ефикасне набавке лекова и 
медицинских средстава, квалитета здравствене заштите и контроле одабраних приоритетних незаразних болести. 
 
Пројекат обухвата четири компоненте: 
 
1. Унапређење финансирања здравства  
Пружена је подршка реформи система финансирања на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене 
заштите. Финансирана је техничка помоћ, обука, као и опрема потребна за унапређење извештавања од стране 
здравствених установа по систему дијагностички сродних група (ДСГ) и унапређење капитационе формуле. 
Пилотиран је програм грантова за реализацију пројеката усмерених на унапређење квалитета услуга у домовима 
здравља и пружена техничка помоћ у смислу предлога измена прописа, како би се омогућила имплементација 
поменутих реформи. Израђен је и План оптимизације мреже установа здравствене заштите. 
 
2. Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити  
Пружена је подршка успостављању е-здравља, посебно успостављању е-рецепта. Реализоване су бројне 
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активности у оквиру кампање за рационалну употребу антибиотика. Спроведене су и активности усмерене на 
унапређење процене здравствених технологија и система за одржавање медицинске опреме.   
 
3. Унапређење квалитета здравствене заштите  
Спроведене су активности усмерене на унапређење квалитета здравствене заштите, укључујући израду водича 
добре клиничке праксе, развој клиничких путева за најчешће хроничне болести, њихову дигитализацију и 
интеграцију  у информационе системе домова здравља, израду Правилника о показатељима квалитета здравствене 
заштите и Програм унапређења контроле рака у РС. Дат је значајан допринос унапређењу контроле канцера, 
посебно кроз набавку радиотерапијске опреме (12 линеарних акцелератора и друге пратеће опреме)и израду 
националних радиотерапијских протокола за лечење најчешћих малигних обољења. 
 
4. Надзор, евалуација и управљање пројектом  
 
 

 
Циљ 1: Подршка реформи финансирања болнице 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % од укупног броја случајева акутне болничке неге у 
државним болницама које тачно извештавају према ДСГ 
 
Извор верификације: извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

% 2021 95 95 - - 

 
Циљ 2: Унапређење квалитета здравствене заштите 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 12 месеци у њиховим здравственим 
картонима 
 
Извор верификације: извештај 

% 2020 28,9 45 - - 

 
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: Светска банка одобрила је Републици Србији зајам у износу од 29,1 милион евра за спровођење „Другог 
пројекта развоја здравства Србије“ (ДПРЗС) (матични пројекат) и 25 милиона евра за спровођење „Додатног 
финансирања за ДПРЗС“ (ДФ-ДПРЗС). Пројекат је почео у мају 2015. и завршава се 31. децембра 2022.  
 
Циљ пројекта је унапређење система здравствене заштите у области финансирања, ефикасне набавке лекова и 
медицинских средстава, квалитета здравствене заштите и контроле одабраних приоритетних незаразних болести. 
 
Пројекат обухвата четири компоненте: 
 
1. Унапређење финансирања здравства  
Пружена је подршка реформи система финансирања на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене 
заштите. Финансирана је техничка помоћ, обука, као и опрема потребна за унапређење извештавања од стране 
здравствених установа по систему дијагностички сродних група (ДСГ) и унапређење капитационе формуле. 
Пилотиран је програм грантова за реализацију пројеката усмерених на унапређење квалитета услуга у домовима 
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здравља и пружена техничка помоћ у смислу предлога измена прописа, како би се омогућила имплементација 
поменутих реформи. Израђен је и План оптимизације мреже установа здравствене заштите. 
2. Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити  
Пружена је подршка успостављању е-здравља, посебно успостављању е-рецепта. Реализоване су бројне 
активности у оквиру кампање за рационалну употребу антибиотика. Спроведене су и активности усмерене на 
унапређење процене здравствених технологија и система за одржавање медицинске опреме.   
3. Унапређење квалитета здравствене заштите  
Спроведене су активности усмерене на унапређење квалитета здравствене заштите, укључујући израду водича 
добре клиничке праксе, развој клиничких путева за најчешће хроничне болести, њихову дигитализацију и 
интеграцију  у информационе системе домова здравља, израду Правилника о показатељима квалитета здравствене 
заштите и Програм унапређења контроле рака у РС. Дат је значајан допринос унапређењу контроле канцера, 
посебно кроз набавку радиотерапијске опреме (12 линеарних акцелератора и друге пратеће опреме)и израду 
националних радиотерапијских протокола за лечење најчешћих малигних обољења. 
4. Надзор, евалуација и управљање пројектом  
 
 
 

 
Циљ 1: Подршка реформи система финансирања болница 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат укупног броја случајева акутне болничке неге 
у државним болницама које тачно извештавају на основу 
ДСГ 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 95 95 - - 

 
Циљ 2: Унапређен приступ лековима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат смањења просечне јединичне цене у односу 
на почетну цену за 50 најчешће издатих лекова из више 
извора, који се набављају кроз централизоване оквирне 
споразуме 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 27 27 - - 

 
Циљ 3: Унапређење квалитета здравствене заштите 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат осигураних лица регистрованих у домовима 
здравља обухваћених циљаним прегледима за рано 
откривање дебелог црева 
 
Извор верификације: извештај 

% 2017 10% 35 - - 

2. Проценат осигураних лица регистрованих у домовима 
здравља обухваћених циљаним прегледима за рано 
откривање рака дојке 
 
Извор верификације: извештај 

% 2020 11% 25 - - 

 
Пројекат: 4010 - Програм „Intereg” IPA Румунија - Србија 2021-2027 
 
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 
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Правни основ: Закључак Владе бр 337-1510/2022-1, којим се усваја документ „ Интеррег ИПА Румунија – Србија 
програм 2021-2027“ и  Сагласност Владе на садржај документа и обезбеђивање средстава за суфинансирање 

 
Опис: Активности пројекта су усмерене на унапређење сарадње здравствених установа на обе стране границе у 
области кардиоваскуларних болести, како би се свим пацијентима, којима је потребан овај вид лечења у региону, 
омогућио приступ лечењу најмодернијим и најсавременијим апаратима, као и здравственим услугама, чиме би се 
животни век и квалитет живота пацијената побољшао и продужио. 
 Водећи партнер у оквиру пројекта је Институт за кардиоваскуларне болести Темишвар, док су партнери у пројекту 
Општа болница Панчево и  Општа болница Смедерево. Планирана средства у износу од 21.000.000 динара, се 
односе на суфинансирање набавке опреме за ОБ Смедерево. 
 

 
Циљ 1: Унапређење сарадње здравствених установа у области кардиоваскуларних болести, на обе стране границе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % рано дијaгностификованих потенцијалних 
коронарних пацијената током пројекта 
 
Извор верификације: извештај Сектора за европске 
интеграцију и међународну сарадњу 

% 2021 0 0 100% 0 

2. Комплетно опремљено одељење медицинским 
апаратима и опремом за лечење пацијената од  
кардиоваскуларних болести 
 
Извор верификације: извештај Сектора за европске 
интеграције и међународну сарадњу  

% 2021 0 0 100% 0 

 
Пројекат: 5001 - Реконструкција Универзитетског клиничког центра Србије, Београд 
 
Програм коме припада: 1807 - Развој инфраструктуре здравствених установа 

 
Правни основ: Међународни финансијски уговори између Републике Србије и Европске инвестиционе банке број: 
FI no.24.745.од 08.12.2006. и  FI no. 23.761 (CS) од 12.12.2008. године који су ратификовани од стране Скупштине 
Републике Србије  и FI no. 31.464 од 12.07.2017.године. 

 
Опис: Пројекат ће се реализовати кроз инвестиционо улагање у инфраструктуру Клиничког центра Србије. Крајњи 
корисници су грађани Републике Србије у делу потреба које пружа терцијарна здравствена заштита. Овај пројекат 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % завршености изградње Клиничког центра Србије у 
Београду 
 
Извор верификације: Извештај Јединице за 
имплементацију пројекта 

проценат 2015 - 100 - - 

2. Добијена употребна дозвола 
 
Извор верификације: Извештај јединице за 
имплементацију пројекта 

ДА/НЕ 2015 0 да - - 

 
ПРОГРАМ: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања 
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Опис: Програм обухвата трансфере РФЗО-у за намене утврђене законом и то: за здравствену заштиту лица која се 
сматрају осигураницима по члану 16. 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника који не могу остварити здравствену 
заштиту по другом основу  
 
Извор верификације: Извештај РФЗО-а 

број 2021 845.208 830018 830018 830018 

 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лица којима се пружа здравствена заштита од 
ретких болести  
 
Извор верификације: Извештај РФЗО-а 

број 2021 390 460 460 460 

 
Програмска активност: 0001 - Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 16. 
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. 

 
Опис: У члану  16. став 1. Закона о здравственом осигурању, прописано је да се осигураницима, у смислу овог 
закона, сматрају лица која не испуњавају услове за стицање својства осигураника из члана 11. овог закона и која не 
испуњавају услове да буду осигурани као чланови породице. У ставу 3. истог члана прописано је да се 
осигураником, у смислу овог закона, сматра и лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно 
прогнаног лица из бивших република СФРЈ, ако има боравиште на територији Републике Србије, док је у ставу 4. 
истог члана прописано да се у буџету Републике Србије обезбеђују средства за уплату доприноса за лица из става 1. 
и 3. овог члана. 

 
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  Србије која се преносе Републичком фонду за здравствено 
осигурање, 

 
Програмска активност: 0003 - Здравствена заштита осигураних лица оболелих од ретких болести 
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Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања 

 
Правни основ: Закон о здравственом осигурању 

 
Опис: Програмска активност обухвата здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести.  Имајући у виду  да 
постоје одређене специфичне врсте ретких болести чије је лечење више десетина пута скупље од лечења других  
врста болести (Гошеова болест, Фабријева болест, спинална мишићна атрофија (СМА), цистична фиброза  и др.) 
неопходно је обезбедити додатне изворе финансирања - путем обезбеђивања средстава у буџету Републике 
Србије, како би се обезбедила неопходна здравствена заштита за ову категорију оболелих лица. Средства 
обезбеђена у буџету Републике Србије, за ове намене, преносе се Републичком фонду за здравствено осигурање, 
сходно акту Владе који се доноси за сваку календарску годину, на предлог министра надлежног за послове 
здравља. Наиме, ова средства су намењена за лечење лица оболелих од ретких болести која су већ укључена у 
лечење, као и лица која започињу лечење. Одлуку о лечење наведених лица доноси стручна комисија РФЗО-а, на 
основу одлуке РСК за ретке болести да је лечење оправдано. Овај начин  финансирања поправља положај лица 
оболелих од ретких болести и на тај начин се наставља започети поступак хармонизације са стандардима Европске 
уније у области обезбеђивања права на здравствену заштиту пацијената оболелих од ретких болести. 
 
 
 

 
Пројекат: 4001 - Подршка активностима Банке репродуктивних ћелија  
 
Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања 

 
Правни основ: Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи. 

 
Опис: Ова програмска активност обухвата подршку спровођењу делатности добијања, обраде, очувања, 
складиштења и дистрибуирања репродуктивних ћелија и ткива за хетерологно оплођење, као и делатности 
складиштења и дистрибуирања ембриона за хетерологно оплођење.  

 
Циљ 1: Повећан број парова обухваћених поступцима БМПО 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обављених едукација здравствених радника и 
здравствених сарадника у центрима за БМПО и Банци 
репродуктивних ћелија 
 
Извор верификације: извештај здравствених установа 

број 2021 0 1 2 2 

2. Укупан број парова обухваћених поступцима БМПО + 
број парова обухваћених поступцима БМПО са 
донираним репродуктивним ћелијама 
 
Извор верификације: извештај РФЗО-а 

број 2020 4411 7200 7500 7800 

 
Пројекат: 7078 - Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 
 
Програм коме припада: 1808 - Подршка остварењу права из обавезног здравственог осигурања 

 
Правни основ: Закон о здравственој заштити, Закон о заштити становништва од заразних болести и Закон о јавном 
здрављу 

 
Опис: Пројекат обухвата подршку здравственом систему у спровођењу и праћењу активности у вези са 
спречавањем  
и сузбијањем ширења болести Covid 19  изазване вирусом Sars-Cov-2 у Републици Србији. 
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Циљ 1: Заштита становништва од заразне болести Covid 19 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број здравствених установа које су ангажоване у 
дијагностици и лечењу пацијената који су оболелих од 
Covid 19 
 
Извор верификације: извештај Батута 

број 2021 300 185 185 185 

2. обухват вакцинацијом бустер дозом  (18+) 
 
Извор верификације: извештај Батута  

% 2022 32% 30 30 30 

3. удео позитивних у укупном броју тестираних 
 
Извор верификације: извештај Батута  

% 2021 19,45% 20 18 15 

 
ПРОГРАМ: 1809 - Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења 
 
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 2021. године у Србији. Више од 40% свих смртних исхода (41,4%) била 
је последица умирања од болести система крвотока, а скоро свака седма умрла особа (14,6%) била је жртва 
малигног тумора. Од последица повреда и тровања умрло је 2%становника Србије, од компликација шећерне 
болести 2,5% и од опструктивних болести плућа 1,7%. 
     
 

 
Циљ 1: Смањење стопе умирања од водећих хроничних незаразних болести      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % умрлих мушкараца и жена од кардиоваскуларних 
болести 
 
Извор верификације: Здравствено-статистички 
годишњак ИЗЈЗ Србије 

проценат 2021 47,3 41 41 41 

2. % умрлих мушкараца и жена од малигних тумора 
 
Извор верификације: Здравствено-статистички 
годишњак ИЗЈЗ Србије 

проценат 2021 17,8 14 14 14 

 
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. Носилац овог пројекта је Институт за јавно здравље 
Србије"др Милан Јовановић Батут".     
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Циљ 1: Информисање становништва о штетности пушења и изложености дуванском диму      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % младих жена старости 15-19 година које су пушачи  
 
Извор верификације: Извештај Института Батут - 
истраживање употребе дувана код младих  

% 2021 12,9 11 11 11 

2. % младих мушкараца старости од 15-19 година који су 
пушачи 
 
Извор верификације: Извештај Института Батут - 
истраживање употребе дувана код младих у Србији 

% 2021 16,1 10 10 10 

3. број спроведених медијских кампања 
 
Извор верификације: Извештај Института Батута 

број 2021 3 4 4 4 

 
Циљ 2: Јачање капацитета здравствених радника и сарадника за спровођење мера на контроли дувана   
   

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број едукованих здравствених радника 
 
Извор верификације: Извештај Института Батут 

број 2021 324 330 330 330 

 
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. 

 
Опис: Пројектом је предвиђено повећање обухвата жена у Републици Србији превентивним гинеколошким 
прегледима, ради раног откривања карцинома грлића материце. Неопходно је едуковати здравствене раднике у 
области скрининга, радиологе и рендген техничаре. Такође је неопходно успоставити контролу квалитета 
мамографије. Поред тога, предвиђено је да се у трогодишњем интервалу повећа обухват жена и мушкараца 
старости од 50-74 година у Републици Србији превентивним прегледима дебелог црева, као и скрининг прегледи 
мушкараца на карцином простате . Стога је неопходно едуковати здравствене раднике који раде на овим 
скрининзима.  

 
Циљ 1: Јачање капацитета здравствених радника у области онколошке здравствене заштите      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број едукованих  лекара специјалиста (жена) 
 
Извор верификације: Извештај носиоца програмских 
активности 

број 2021 - 5 6 7 

2.  Број едукованих лекара специјалиста (мушкараца)  
 
Извор верификације: Извештај носиоца програмских 
активности 

број 2021 - 5 6 7 

 
Циљ 2: Побољшање раног откривања малигних болести      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. % жена генеративног доба (15-49 год) обухваћених 
превентивним гинеколошким прегледима  
 
Извор верификације: Здравствено-статистички 
годишњак ИЗЈЗ Србије 

проценат 2021 30 35 37 39 

2. % мушкараца и %жена узраста од 50 и 74 година  
обухваћених превентивним прегледима дебелог црева  
 
Извор верификације: Здравствено-статистички 
годишњак ИЗЈЗ Србије 

проценат 2021 53 55 57 58 

 
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: У оквиру ове програмске активности у здравственим установама секундарног и терцијарног 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 праћење спровођења Програма превенције кардиоваскуларних болести.     
  
 

 
Циљ 1: Едукација здравствених радника у области кардиолошке здравствене заштите      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  едукованих здравствених радника жена 
 
Извор верификације: Извештај носиоца програмске 
активности 

број 2021 / 5 6 6 

2. Број едукованих здравствених радника мушкараца 
 
Извор верификације: Извештај носиоца програмске 
активности 

број 2021 / 5 6 6 

 
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 представља оперативни план којим се омогућава примена Националног програма палијативног 
збрињавања деце у Србији. Пројекат партнерски реализују Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
''Др Вукан Чупић'' и Универзитетска дечја клиника. Пројектом ће бити обухваћена: промоција палијативног лечења 
у заједници, едукација здравствених радника, израда стручних смерница, едукација деце и породице, односно 
израда писаних упутстава за родитеље и старатеље. 

 
Циљ 1: Унапређење стручних компетенција здравствених радника за практичну примену поступака из домена палијативног збрињавања 
деце      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. број едукованих здравствених радника и сарадника 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 254 260 260 260 

2. Број едукованих родитеља 
 
Извор верификације: извештај носиоца пројекта 

број 2021 130 135 135 135 

 
Пројекат: 4008 - Увођење радиониклидне тераностике у Центар за нуклеарну медицину 
Универзитетског клиничког центра Србије 
 
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) програмиран национални пројект са ознаком SRB2020001 - Introducing Radionuclide Theranostics in the 
Center of Nuclear Medicine, Clinical Center of Serbia 

 
Опис: Пројекат обухвата активности везане за Центар за нуклеарну медицину Универзитетског клиничког центра 
Србије. Овим пројектом је обухваћено суфинансирање у набавци  опреме, као и едукација запослених за рад на 
опреми која треба да буде набављена у оквиру пројекта. 

 
Циљ 1: Унапређена правовремена и персонализована дијагностика и квалитет лечења пацијената који болују од малигних болести и 
побољшање квалитета живота онколошких болесника 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број едукација (специјализације, стручне посете, 
тренинзи) запослених за рад на новој опреми за 
тераностику 
 
Извор верификације: извештај 

број 2022 2 3   

2. набављена и инсталирана опрема за тераностику у 
Универзитетском Клиничком центру Србије 
 
Извор верификације: извештај 

број 2022 1 0   

 
Глава 27.1 - УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ 
 
Опште образложење корисника: 
Управа за биомедицину је надлежно тело из области биомедицине које учествује у припреми предлога прописа за 
спровођење закона у области биомедицине, утврђује и контролише испуњеност услова за обављање послова у 
здравственим установама из области биомедицине  у погледу простора, кадра и опреме; спроводи координацију 
рада здравствених установа које су добиле дозволу за обављање трансплантације органа, односно ћелија и ткива, 
предлаже мере за унапређење квалитета рада здравствених установа; обавља послове контроле квалитета рада, 
односно континуираног праћења квалитета рада у области биомедицине, 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; води податке о датим писменим и 
опозваним пристанцима донора и донираним репродуктивним ћелијама; води листе 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, организује и одржава јединствени 
информациони систем за трансплантацију органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнуто 
оплођење; врши инспекцијски надзор над радом здравствених установа које обављају послове трансплантације 
органа, односно ћелија и ткива, као и инспекцијски надзор над радом здравствених установа и приватне праксе 
које обављају послове биомедицински потпомогнутог оплођења, односно здравствене установе које обављају 
послове из области трансфузијске медицине; води јединствени регистар поступака биомедицински потпомогнутог 
оплођења; издаје дозволе за увоз, односно извоз репродуктивних ћелија; прати научна достигнућа у области 
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трансплантације органа, односно ћелија и ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и предлаже мере 
за примену у Републици Србији; учествује 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; 
учествује 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; подноси министру извештаје о раду у области трансплантације органа, односно ћелија и 
ткива, као и биомедицински потпомогнутог оплођења и трансфузијске медицине; обезбеђује јавну доступност 
годишњих извештаја о активностима из области биомедицински потпомогнутог оплођења; учествује на редовним 
састанцима надлежних тела Европске комисије, као и подношењу извештаја из подручја биомедицине Европској 
комисији у складу са захтевима Европске комисије  и учествује на редовним састанцима надлежних тела Европске 
комисије у вези са имплементацијом директива из области биомедицине; као и друге послове из делокруга 
Управе. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 18 - Здравство 

 
ПРОГРАМ: 1803 - Развој квалитета и доступности здравствене заштите 
 
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 трансфузијској медицини, Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи; Закон о 
трансплантацији органа, Закон о трансплантацији ћелија и ткива. 

 
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 трансплантационог 
програма 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обављених едукација здравствених радника у 
трансплантационим центрима и донор болницама 
 
Извор верификације: извештај Управе за биомедицину 

број 2021 0 3 4 4 

2. Број промоција трансплантације људских органа, 
ћелија и ткива и поступака даривања репродуктивних 
ћелија 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 0 3 6 6 

 
Циљ 2: Развијати институционални капацитет за управљање, координацију и праћење у области биомедицине 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извршених надзора у области биомедицине 
 
Извор верификације: извештај 

број 2021 55 60 70 70 
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2. Број овлашћених трансфузиолошких установа 
 
Извор верификације: извештај Управе за биомедицину 

број 2021 7 7 7 7 

 
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: Овај пројекат подразумева финансирање Националног програма за пресађивање људских органа, ( 
промоцију добровољног давалаштва органа, набавку опреме за утврђивање смрти, успостављање информационог 
система за правичну доделу људских органа,  едукација тимова, итд., у складу са Законом о пресађивању људских 
органа), 

 
Циљ 1: Смањење броја пацијената који се налазе на листи чекања и постизање самодовољности у области пресађивања људских органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број болесника  који се налазе на листи чекања за 
трансплантацију јетре 
 
Извор верификације: извештај Управе за биомедицину 

број 2021 59 50 45 40 

2. Број болесника  који се налазе на листи чекања за 
трансплантацију срца 
 
Извор верификације: извештај Управе за биомедицину 

број 2021 31 28 25 22 

3. Број болесника који се налазе на листи чекања за 
трансплантацију бубрега 
 
Извор верификације: извештај Управе за биомедицину 

број 2021 719 700 690 680 

 
Раздео 28 

 
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

 
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. 
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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 

 
СЕКТОР: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство 

 
ПРОГРАМ: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 
 
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: Одрживи развој енергетике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Бруто финална потрошња енергије из обновљивих 
извора енергије у "н-2" години, где "н" представља 
буџетску годину (ктен)  
 
Извор верификације: Европски завод за статистику – 
EUROSTAT модул SHARES 

ктен 2020 2553,8 2596 2627 2660 

 
Циљ 2: Допринос сигурном, поузданом и квалитетном снабдевању енергијом и енергентима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Припремљена и усвојена нова  стратешка документа 
објављена у Службеном гласнику РС 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2020 25 100 100 100 

 
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 активности обухвата послове дефинисања, спровођења и праћења енергетске политике у 
области обновљивих извора енергије (ОИЕ); дефинисање циљева у области коришћења обновљивих извора 
енергије, стварање регулаторних и подстицајних услова за  достизање циљева у области ОИЕ.  
 

 
Циљ 1: Формирање базе података-Регистра обвезника система биогорива 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Формиран Регистар обвезника система биогорива  
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2019 не да / / 

 
Циљ 2: Развој новог модула у ИМИС бази за евидентирање и праћење предмета који се воде у Сектору за зелену енергију са стручном 
подршком за ажурирање 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Формирана база података са евиденцијом предмета 
који се решaвају у Сектору за зелену енергију 
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2020 0 100 / / 

 
Циљ 3: Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној финалној потрошњи енергије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Бруто финална потрошња енергије из обновљивих 
извора  у сектору производње електричне енергије у "н-
2" години, где "н" представља  буџетску годину (ктен) 
 
Извор верификације: Европски завод за статистику – 
EUROSTAT, модул SHARES  

ктен 2020 951 1171 1190 1210 

2. Бруто финална потрошња енергије из обновљивих 
извора у сектору грејања и хлађења  у "н-2" години, где 
"н" представља  буџетску годину (ктен) 
 
Извор верификације:  Европски завод за статистику – 
EUROSTAT, модул SHARES  

ктен 2020 1593 1175 1181 1188 

3. Финална потрошња енергије из обновљивих извора у 
сектору саобраћаја у "н-2" години, где "н" представља  
буџетску годину (ктен) 
 
Извор верификације: Европски завод за статистику – 
EUROSTAT , модул SHARES  

ктен 2020 10 250 256 262 

 
Циљ 4: Развој и одржавање софтвера за електронско спровођење поступака којима се остварују подстицајне мере у области ОИЕ  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Развијен и одржаван софтвер  
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2021 0 100 / / 

 
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 усаглашености 

 
Опис: У оквиру ове програмске активности врши се усаглашавање прописа из области енергетике са правним 
тековинама ЕУ, доносе се технички прописи који су усаглашени са релевантним стандардима и именују тела за 
оцењивање усаглашености производа. 
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. Такође се обављају активности праћења и реализације акционих планова у  циљу 
побољшања ранга Републике Србије на Doing bussines листи у области прикључења на дистрибутивни систем 
електричне  енергије и на унапређењу корпоративног управљања ЈП ЕПС. 
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У оквиру ове програмске активности успоставља се систем праћења и контроле снабдевања нафтом, дериватима 
нафте и природним 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, Трансбалкански 
коридор, ТЕ Костолац Б3 350 MW и ВЕ Костолац 66 MW). Такође, спроводе се активности у циљу подршке 
међународним интеграцијама (учешће у ПП 15, ПП 21, ПП 27, ПП 1; реализација Уговора о формирању Енергетске 
Заједнице; Споразума о стабилизацији и придруживању, СТО).  

 
Циљ 1: Стварање услова за сигурно снабдевање енергијом и енергентима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових интерконекција које су реализоване у 
посматраној години 
 
Извор верификације:  Извештај о сигурности 
снабдевања, Извештај АЕРС  

број 2021 0 1 0 / 

2. Број ревитализованих блокова ХЕ и ТЕ   
 
Извор верификације: Извештај о сигурности 
снабдевања 

број 2021 1 2 1 1 

3. Инсталисана снага нових изграђених капацитета за 
производњу ел енергије  
 
Извор верификације: Извештај о сигурности 
снабдевања 

MW 2021 0 0 421 0 

 
Циљ 2: Развој тржишта електричне енергије и природног гаса  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних снабдевача на велепродајном тржишту 
 
Koментар: *за податке чији је извор верификације АЕРС, 
као базну није могуће узети 2020. годину, јер су подаци 
познати тек средином текуће године за претходну.  
 
Извор верификације: Извештај АЕРС 

број 2019 3 4 5 6 

2. Број учесника на организованом тржишту електричне 
енергије SEEPEX   
 
Извор верификације: Извештај SEEPEX 

број 2020 22 27 28 30 

 
Циљ 3: Утврђивање приоритета за унапређење родне равноправности у сектору рударства и енергетике 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђен акциони план на основу родне анализе 
 
Извор верификације: мре 

да/не 2018 не да / / 

2. Израђена родна анализа сектора и дефинисани 
приоритети на период од 3 године 
 
Извор верификације: мре 

да/не 2018 не да / / 

 
Циљ 4: Спречавање сиве економије и праћење рада енергетских субјеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % утврђених неправилности у поступку теренске 
контроле присутности маркера у дериватима нафте у 
односу на укупан број извршених теренских контрола 

% 2021 3,05 2,85 2,65 2,45 
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енергетских субјеката и крајњих корисника 
 
Извор верификације: МРЕ 
 
Програмска активност: 0003 - Стратешко планирање у енергетици 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Правни основ: Закон о енергетици 

 
Опис: Припрема, усвајање и праћење реализације основних стратешких докумената сагласно Закону о енергетици. 
Праћење и унапређење рада локалних система енергетике, посебно у делу производње, дистрибуције и 
снабдевања топлотном енергијом. Припрема и реализација пројеката везаних за унапређење енергетске политике 
и стратешког планирања на регионалном, националном и локалном нивоу. Учешће и координација активности на 
Стратегији ЕУ за Јадранско-јонски регион, у оквиру Стуба 2 Транспорт и енергетике. Учешће у припреми законских и 
подзаконских аката и акционих планова, припреми Извештаја, унапређењу информационих система везаног за 
прикупљање података о производњи и потрошњи енергије и енергената. Учешће у активностима Енергетске 
Заједнице, учешће у преговарачкој групи за поглавље 15 - Енергетика, као и учешће у раду радних група за 
реализацију међународних, националних и локалних пројеката. 

 
Циљ 1: Дефинисана енергетска политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржавање, развој и попуњавање  базе података за 
енергетски биланс (ИМИС) 
 
Koментар: Овај индикатор подразумева обезбеђено 
редовно одржавање и унапређење базе података 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2016 не да да да 

2. Припремљена и усвојена стратешка документа 
објављена у Службеном гласнику РС, којима се дефинишу 
циљеви енергетике РС за 2030. годину са пројекцијама до 
2050. године 
 
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. Сагласно 
обавезама из Уговора о Енергетској заједници, 
министарство је у обавези да припреми, а Влада усвоји 
Интегрисани национални енергетски и климатски план 
за период 2021. до 2030. године 
 
Извор верификације: МРЕ, Службени гласник 

% 2021 25 100 100 100 

 
Циљ 2: Праћење реализације енергетске политике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 Стратегије развоја 
енергетике и Програма остваривања Стратегије 
развоја енергетике.   
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2021 не не да да 
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2. Припремљен двогодишњи Извештај о степену 
реализације Интегрисаног националног енергетског и 
климатског плана 
 
Koментар: Сагласно члану 8. Закона о енергетици, 
министарство је у обавези да припрема годишње 
Извештаје о реализацији Интегрисаног националног 
енергетског и климатског плана за период 2021 до 
2030. 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2022 не не не да 

 
Циљ 3: Праћење рада у области производње, дистрибуције и снабдевања топлотне енергије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржавање базе података о локалној енергетици (ЛЕП 
базе података)   
 
Koментар: Овај индикатор подразумева обезбеђено 
одржавање и унапређење  базе података у степену 
попуњености од 70% (податак зависи од одзива ЈЛС за 
попуњавањем базе)  
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2018 0 100 100 100 

2. Поступање по притужбама грађана у области топлотне 
енергије 
 
Koментар: Решавање по притужбама грађана 
подразумева процедуру обраћања  енергетским 
субјектима и ЈЛС за доставу информација о поступању, 
тако да степен решености поднесака зависи од  рока 
доставе истих 
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2022 70 80 80 80 

 
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, оперативне резерве енергената, извршење обавезе маркирања 
деривата нафте и 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.  

 
Циљ 1: Формирање базе података за нафту и гас     

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. % попуњености базе података   
 
Извор верификације: База података 

% 2021 70 80 85 90 

 
Пројекат: 4006 - Програм подстицања обновљиве 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање броја топлана које користе OIE за 
производњу топлотне енергије 
 
Извор верификације: Извештаји консултаната 

број 2018 0 1 0  

 
Пројекат: 4007 - Изградња прикључка топлодалековода на ТЕНТ А 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Правни основ: Закон о енергетици 

 
Опис: Важећи Уговор за реализацију пројекта изградње топловода Обреновац (ТЕНТ А) – Нови Београд (Београдске 
електране), потписан је између ЈКП БЕ (БЕ), Града Београда и Power Construction Corporation of Cina (PC), 08.01.2020. 
године (вредност Уговора 194 милиона евра, извори средстава: Република Србија 85% кредит EXIM банка, 15% 
сопствена средства БЕ). Техничко решење засновано је на концепту комбиноване производње електричне и 
топлотне енергије из ТЕ „Никола Тесла“ А, из блокова ТЕНТ А3-А6, при којој је максимална топлотна снага 200 
МWth по блоку, која се издваја за загревање воде, односно максимално се може издвојити 800 МWth. Трошкови 
реконструкције турбина (око 1,1 милијарде динара) које треба да се спроведу нису укључени у кредит.  

 
Циљ 1: Завршетак изградње топловода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реконструкција турбина на блоковима ТЕНТ А3-А6 
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2021 0 50 / / 

 
Пројекат: 4008 - ИПА 2017 - Изградња гасног интерконектора Србија-Бугарска 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Владe Републике Србије и Европске комисије за ИПА 2017, 
Финансијски уговор Гасни интерконектор Ниш-Димитровград-Бугарска (граница) између Републике Србије и 
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Европске инвестиционе банке, од 20. маја 2021. године 

 
Опис: Пројекат укључује двосмерни подземни цевовод за пренос природног гаса приближне дужине 109 км и 
припадајућу надземну инфраструктуру. Предвиђени капацитет новог цевовода је 1,8 милијарди м3 годишње према 
Србији и 0,15 милијарди м3 годишње у смеру ка Бугарској. Радови такође укључују четири мерно-регулационе 
станице и пратеће објекте. Полазна тачка деонице гасовода кроз Србију је на граници Републике Србије и 
Републике Бугарске, на око 1000 м североисточно од граничног прелаза Градина, у општини Димитровград. Крајња 
тачка је прикључак на магистрални гасовод МГ 09 у комплексу станице за чишћење цевовода „Ниш“, западно од 
насеља Чамурлија на територији града Ниша. Траса цевовода налази се ван насељених места на територији града 
Ниша и града Пирота и општина Бела Паланка и Димитровград. 
Пројекат обухвата машинске, грађевинске, електро  радове, као и радове на уградњи система за надзор и 
управљање системом. 
Предвиђено је да се пројекат реализује у складу црвеним FIDIC, кроз два уговора: уговор о радовима и уговoр о 
услугама за FIDIC инжењера. 

 
Циљ 1: Гасовод оперативан 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Издат сертификат о добро извршеном послу (PC) 
 
Извор верификације: МРЕ 

не/да 2021 не не  да да 

2. Издат сертификат о преузимању (ТОС) 
 
Извор верификације: МРЕ 

не/да 2021 не да да / 

 
Циљ 2: Пројекат реализован у складу са одредбама уговора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Достављен драфт Финалног извештаја  
 
Извор верификације: МРЕ 

не/да 2021 не не да да 

 
Пројекат: 4009 - Набавкa основне рударске механизације за површинске копове ЈП ЕПС 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Пројекат: 7026 - ИПА 2014 - Енергетски сектор 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Правни основ: 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 идентификовати 
правне празнине у погледу транспоновања и примене легислативе ЕУ и урадиће се предлог за јачање свести у 
погледу већег коришћења ОИЕ и унапређења енергетске ефикаснoсти, 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 
енергетских прегледа. Пројекат је у фази административног затварања, очекује се да ће финално плаћање бити 
реализовано почетком 2023. године. 

 
Циљ 1: Јачање административних капацитета, унапређење регулаторног оквира, анализа и процена финансијских ефеката примене 
легислативе ЕУ у области ОИЕ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Окончан (исплаћен) пројекат 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2022 не да   

 
Пројекат: 7072 - ИПА 2017 - Подршка европским интеграцијама 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Правни основ: Закон о енергетици 

 
Опис: Реализацијом овог пројекта омогућава се реализација обавеза Републике Србије по Уговору о Енергетској 
заједници  везано за израду Интегрисаног плана за енергетику и климу. У току је израда анекса уговора на основу 
кога ће бити обезбеђен продужетак трајања пројекта за 6 месеци, односно до 08.02.2023. године, тако да се 
последње-финално плаћање очекује у 2023. години. 

 
Циљ 1: Унапређење праћења и спровођења реализације енергетске политике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Припремљен Интегрисани национални енергетски и 
климатски план Републике Србије за период 2021. до 
2030. године, са пројекцијама до 2050. године 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2021 не да   

2. Унапређен софтвер са пратећим алатима за стратешко 
планирање 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2021 не да   

 
Пројекат: 7091 - Мере за ублажавање последица енергетске кризе 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
Пројекат: 7092 - ИПА 2020 - I део Демократија и управљање 
 
Програм коме припада: 0501 - Планирање и спровођење енергетске политике 

 
ПРОГРАМ: 0502 - Енергетска ефикасност 
 
Опис: Програм обухвата пројекте који доприносе унапређењу енергетске ефикасности кроз 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % годишње уштеде енергије у односу на базно стање 
потрошње пре реализације мера.  
 
Koментар: Обухвата пројекте који се реализују кроз 
подстицаје за унапређење ефикасности и друге 
инвестиционе пројекте 
 
Извор верификације: Интерни акт 

% 2021 0 20 20 20 

 
Пројекат: 4006 - Енергетска ефикасност и управљање енергијом у општинама у Србији 
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Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 

 
Опис: Основни циљ Пројекта је остваривање системског и свеобухватног управљања енергијом на локалном нивоу. 
Системско и свеобухватно управљање енергијом се планира остварити кроз увођење сертификата Европске 
награде за енергију у 4 ЈЛС учеснице Пројекта, 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 као и развој капацитета. Пројекат ће 
обухватити рехабилитацију 18 зграда (2 у општини Параћин, 5 у граду Ужицу, 6 у граду Крушевцу и 5 у општини 
Врбас). Укупна вредност пројекта износи око 10 милиона CHF од чега 8,8 милиона CHF донира Швајцарска 
Конфедерација, а 1,2 милиона CHF представља контрибуцију јединица локалних самоуправа. 

 
Циљ 1: Побољшање енергетске ефикасности јавних објеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број јавних зграда санираних у смислу унапређења ЕЕ 
 
Koментар: Због кашњења ЈЛС у припреми техничке 
документације имплементација споразума је 
продужена на 2022. годину  
 
Извор верификације: Извештаји Консултанта  

број 2021 2 17 / / 

 
Пројекат: 4007 - Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији - фаза V 
 
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Споразум о зајму између KfW Франкфурт на Мајни ("KfW") и Републике Србије за пројекат 
"Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – Фаза V" од 18.12.2019. год., који је потврђен Законом о 
потврђивању који се ступио на снагу 8. децембра 2020. године, Споразум о донацији између KfW и Републике 
Србије у износу од 2.000.000 евра за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - Фаза V” од 
23.04.2020. год. 

 
Опис: Пројектом је предвиђена рехабилитација и модернизација 7 топлана кроз реализацију 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. У 
Пројекту учествују топлане из Београда, Бора, Јагодине, Лесковца, Неготина, Ниша и Сенте. 

 
Циљ 1: Повећање енергетске ефикасности у топланама. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % смањења потрошње енергената у рехабилитованим 
деловима система  
 
Извор верификације: Извештаји Консултанта 

% 2021 0 0 15 / 

 
Пројекат: 4009 - Енергетска ефикасност у зградама централне власти 
 
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 
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Опис: У оквиру пројекта се планира рехабилитација до 28 од укупно 56 зграда које су Закључком Владе 05 Број: 
337-6889/2018 од 09.08.2018. године идентификоване као "зграде централне власти" (ЗЦВ) у складу са 
дефиницијом ових зграда у члану 5. ЕЕД. За то су предвиђена средства Саветa развојне банке Европе (CEB) од 40 
милиона € и средства за техничку помоћ од WBiF-a (300.000 eur za PIU) и око 600.000 еур од стране SIGA (Slovak 
Inclusive Growth Account ) и SCA (Spanish Social Cohesion Account). Реализација пројекта се спроводи преко УНДП-а и 
у сарадњу са Управом за заједничке послове државних органа. У току је спровођење енергетских прегледа ЗЦВ и 
испитивање геотермалних потенцијала код објеката "Палата Србије" и СИВ 3 након чега ће се приступити изради 
пројектне документације. Радови се очекују у другој половини 2023. године. 

 
Циљ 1: Смањење потрошње енергије у зградама централне власти 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % годишње уштеде енергије у односу на базно стање 
потрошње енергије пре реализације мера у 
рехабилитованим зградама централне власти 
 
Koментар: Обухвата пројекте који се реализују из 
кредита ЦЕБ представља % нових уштеда за сваку 
годину понаособ 
 
Извор верификације: МРЕ 

% 2021 0 / 20 20 

2. Број зграда централне власти за које су урађене студије 
изводљивости за енергетску санацију  
 
Извор верификације: МРЕ 

број 2021 0 2 2 2 

3. Број зграда централне власти за које су урађени 
детаљни енергетски прегледи 
 
Извор верификације: МРЕ 

број 2021 0 25 27 27 

 
Пројекат: 4010 - Енергетска ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору 
даљинског грејања 
 
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Споразум о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за пројекат „Енергетска 
ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање 
јавног сектора“, од 30.12.2020. год. 
Споразум о додели бесповратних средстава и спровођењу пројекта између KfW, Франкфурт на Мајни, СР Немачка и 
Републике Србије. 

 
Опис: Предвиђено је да се реализација рехабилитације ВМА болнице спроведе у три фазе. Министарство 
рударства и енергетике спроводи прву фазу рехабилитације која се финансира из пројеката: „Енергетска 
ефикасност у јавним зградама и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања (Озелењавање јавног 
сектора)” и делимично из пројекта „Промовисање енергетске транзиције у јавном сектору”.  
Прва фаза рехабилитације болнице предвиђа реализацију мера на термичком омотачу зграде, на техничким 
системима за климатизацију, грејање и хлађење, припрему санитарне топле воде коришћењем обновљивих 
извора енергије, као и реновирање унутрашњости објекта и мере везане за унапређење функционалности болнице 
као што су реновирање операционих сала, побољшање хигијене и противпожарне заштите.  
Првом фазом су обухваћене и активности које ће спроводити Канцеларија за управљање јавним улагањима и то на 
рехабилитацији система грејања који је налази ван објекта ВМА болнице. 

 
Циљ 1: Одрживо и значајно смањење потрошње енергије ВМА болнице и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и 
побољшање квалитета услова болнице кроз холистички приступ рехабилитацији.  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % Годишња емисија гасова са ефектом стаклене баште % 2020 0 0 10 20 
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изражена смањењем CO2 
 
Извор верификације: мре 
2. % Годишње уштеде финалне енергије 
 
Извор верификације: мре 

% 2020 0 0 10 20 

 
Пројекат: 4011 - Унапређење система енергетског менаџмента ради повећања инвестиција у 
енергетску ефикасност јавних зграда у Србији 
 
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије.  
 

 
Опис: Циљ овог пројекта је смањење GHG емисија кроз унапређење енергетске ефикасности и промовисање 
коришћења обновљивих извора енергије у јавним зградама са посебним фокусом на зграде у државном 
власништву. Пројекат ће подржати развој правног оквира и унапређења капацитет за спровођење енергетских 
прегледа и енергетски менаџмент, олакшати примену Информационог система за енергетски менаџмент (ИСЕМ) и 
увођење енергетског менаџмента у овим зградама. Пројекат ће пружити и додатну техничку подршку енергетској 
санацију 28 зграда централне власти која се спроводи средствима СЕВа. 

 
Циљ 1: Увођење енергетског менаџмента у зградама у државном власништву 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број зграда у државном власништву који је укључен у 
систем енергетског менаџмента кумулативно 
 
Извор верификације: МРЕ 

број 2021 0 10 20 30 

 
ПРОГРАМ: 0503 - Управљање минералним ресурсима 
 
Опис: Програм обухвата активности које ће допринети развоју развоју рударског сектора Републике Србије, 
поспешивању геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина и геотермалних ресурса. 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, других геолошких 
ресурса и експлоатације минералних сировина; 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; аналитичко праћење 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, развоја и надоградње информационих система за геологију и рударство.                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              

 
Циљ 1: Развој рударског сектора Републике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број активних експлоатационих поља на којима се 
изводе рударски радови на експлоатацији минералних 
сировина и геотермалних ресурса  
 
Извор верификације: мре 

индекс 2021 100 102 102 103 

2. Број активних истражних поља чврстих минералних 
сировина, нафте и гаса 
 

индекс 2021 100 102 102 103 
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Извор верификације: мре 
3. Индекс производње минералних сировина и 
геотермалних ресурса  
 
Извор верификације: мре 

индекс  2021 100 102 103 105 

4. Проценат запослених жена непосредно у производњи 
као и на пословима оперативе 
 
Koментар:  очекује се пораст услед унапређења процеса 
производње и хуманизације услова рада 
 
Извор верификације: % 

 2020 8 12 15 / 

 
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 над реализацијом пројеката истраживања и експлоатације. 
Законом о рударству и геолошким истраживањима одређено је Аутономна покрајина доноси Програм основних 
геолошких истраживања за територији Аутономне покрајине, с тиме да се ови послови врше као поверени.       

 
Пројекат: 4003 - Консолидација пословања ЈП ПЕУ Ресавица 
 
Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о рударству и геолошким истраживањима 

 
Опис: Вршење анализе стања у предузећу и могућности за реорганизацију истог кроз различите моделе, у циљу 
дефинисања будућег пословања у делу који се односи на број запослених, делу производње и ефективности у 
смислу остварених учинака. Рационализација производње кроз смањење трошкова исте и издвајања средства из 
буџета Републике Србије, са посебним акцентом на изналажење решења за руднике чије су резерве угља при 
крају. Чланом 152. Закона о рударству и геолошким истраживањима дефинисана је трајна обустава рударских 
активности у Јавним предузећима која врше експлоатацију, као и кораци који се требају предузети. 

 
Циљ 1: Повећање ефективности у производним процесима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Остварена производња 
 
Koментар: Узимајући у обзир тренутну ситуацију по 
питању дефицита енергетских минералних сировина, 
држава улаже напоре и предузима мере које које имају 
за циљ консолидацију ЈППЕУ Ресавица - смањење 
трошкова и повећање производње угља у периоду 2023-
2025. године. 
 
Извор верификације: МРЕ 

тона 2021 343.393 530.000 530000 / 

 
Пројекат: 4004 - Санација и рекултивација напуштених рудника и рударских објеката 
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Програм коме припада: 0503 - Управљање минералним ресурсима 

 
Правни основ: Закон о рударству и геолошким истраживањима 

 
Опис: Сходно члану 146. Закона о рударству и геолошким истраживањима, напуштени рудници и рударски објекти 
су објекти који су настали до дана ступања на снагу овог закона, услед непрописног обустављања рударских радова 
и напуштања рударских објеката, без примењених техничких и технолошких поступака санације и рекултивације, а 
за који није познат или више не постоји носилац одобрења за експлоатацију и/или експлоатационо поље и не 
може се утврдити власништво над предметним простором.  
Влада ће утврдити услове, критеријуме, програмирање, поступак и начин вршења санације и рекултивације 
напуштених рудника и рударских објеката. 
Опис пројекта: Флотацијско јаловиште је преостало након претходног рада постројења за прераду Доња Рудница у 
долини реке Ибар. Претходне операције изводио концерн Фармаком М.Б. Рудник Сува руда ДОО Рашка. Локација 
се налази у југоисточној Србији на територији општине Рашка у долини реке Кукањице у близини насеља, односно 
породичних кућа и села доња Рудница, 150 до 700 m низводно од објекта. Постројење за прераду прерађивало је 
руде: Fe, Cu и Mn-руда као и Pb-Zn. 
Флотацијско јаловиште Карадак је одабрана на основу пројекта „Катастар рударског отпада“ финансиран из ИПА 
фондова, завршен 2020. године и „студије случаја“ као локација са рударским отпадом који је класификован ако 
опасан, према Директиви 91/6989/ЕЕК изнад одређеног прага, која је такође урађена у склопу овог пројекта. 
Локација се класификује као Категорија А, а одређена је на основу „критеријума за одређивање класификације 
објеката отпада“ у складу са Анексом III Директиве ЕУ о рударском отпаду.  
Циљ Пројекта је: Смањење ризика по живот и здравље људи, смањење утицаја на животну средину и смањење 
ризика нарушавањем стабилности флотацијске бране. 

 
Циљ 1: Смањење ризика по живот и здравље људи, смањење утицаја на животну средину и смањење ризика нарушавањем стабилности 
флотацијске бране 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда пројектне документације 
 
Извор верификације: МРЕ 

да/не 2021 не не не да 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0902 - 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:  Уредба о енергетски угроженом купцу  

 
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 статусу угроженог купца, контрола захтева за рефундирање субвенције. 
 

 
Циљ 1: Смањење сиромаштва код жена у домаћинствима кроз повећан број домаћинстава квалификованих за ЕУК 
Тип циља: Родно одговоран 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број домаћинстава 
 
Извор верификације: МРЕ 

број 
домаћинстава 2022 62.000 64.000 68.000 70.000 

 
Глава 28.1 - 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 

 
СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве 

 
ПРОГРАМ: 2403 - Управљање обавезним резервама 
 
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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број дана просечне потрошње за које су обезбеђене 
обавезне резерве нафте и деривата нафте  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Регистар о обавезним резервама 

број дана 2019 19 37   

 
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 
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природног гаса, планирање набавки и набавка нафте и деривата нафте, сагласно преузетим међународним 
обавезама и планирање и изградња складишне инфраструктуре у Републици Србији. 

 
Пројекат: 5001 - Изградња резервоара у складишту деривата нафте у Смедереву 
 
Програм коме припада: 2403 - Управљање обавезним резервама 

 
Правни основ: Закон о робним резервама, Закон о енергетици 

 
Опис: Изградња резервоара за складиштење деривата нафте. 

 
Циљ 1: Изградња резервоарског простора за складиштење деривата нафте капацитета 2x20.000m3 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изграђени резервоари 
 
Извор верификације: Управа за резерве енергената 

да/не 2020 не да / / 

 
Глава 28.2 - УПРАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
 
Опште образложење корисника: 
У складу са Законом o енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије у другој половини 2021. године 
формирана је Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у оквиру Министарства рударства и 
енергетике.  
Управа ће обављати извршне и стручне послове који се између осталог односе и на припрему предлога пројеката и 
спровођење пројеката енергетске ефикасности који се финансирају средствима ЕУ, других међународних фондова 
и донацијама.  
Управа спроводи све активности у вези са доделом средстава подстицаја за спровођење мера енергетске 
ефикасности као и друге активности везане за подстицање енергетске ефикасности. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство 

 
ПРОГРАМ: 0502 - Енергетска ефикасност 
 
Главни носилац: 14820 - МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

 
Програмска активност: 0002 - Мере за унапређење енергетске ефикасности 
 
Програм коме припада: 0502 - Енергетска ефикасност 

 
Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије  
 

 
Опис: Обављање послова који доприносе унапређењу енергетске ефикасности кроз обезбеђење подстицаја за 
унапређење енергетске ефикасности и реализацију инвестиционих и других пројеката из области енергетске 
ефикасности.      
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Циљ 1: Смањење потрошње енергије      

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Средњи % годишње уштеде енергије у односу на базно 
стање потрошње пре реализације мера 
 
Извор верификације: - 

 2021 0 20 20 20 

 
Раздео 29 

 
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство културе 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; сарадњу у области заштите културног наслеђа, културног стваралаштва, као и друге послове одређене 
законом. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 12 - Култура и информисање 

 
ПРОГРАМ: 1201 - Уређење и развој система у области културе 
 
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.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 

 
Правни основ: Закон о министарствима, Закон о култури, Закон о културним добрима, Закон о старој и реткој 
библиотечкој грађи, Закон о библиотечко-информационој 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. 
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Програмска активност: 0003 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1201 - Уређење и развој система у области културе 

 
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о јавним набавкама, Закон о раду 

 
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 

 
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 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 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката у оквиру програма Градови у 
фокусу 
 
Koментар: Ојачани капацитети установа културе у 
локалним самоуправама. 
 

број пројеката 2018 22 10 10 40 
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Извор верификације: Извештај комисије о резултатима 
Конкурса за суфинансирање годишњег програма 
културних активности - Градови у фокусу 
 
ПРОГРАМ: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 
 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника библиотека 
 
Koментар: учинити библиотеке доступним ширем 
кругу 
 
Извор верификације: Извештај корисника достављен 
министарству 

број 
корисника 2018 2500 2600 2600 2600 

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 

Број 
културних 

добара 
2018 35 50 50 50 

3. Број реализованих програма у области заштите 
културног наслеђа и библиотечко-информационе 

Број програма 2018 150 140 140 140 
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делатности 
 
Извор верификације: Извештаји корисника достављени 
министарству 
 
Циљ 2: Повећана доступност културног наслеђа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изложби на којима је презентовано покретно 
културно наслеђе 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број изложби 2018 20 35 35 35 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених којима је омогућено стручно 
усавршавање 
 
Koментар: Ради унапређења основне делатности 
установа неопходно је запосленима омогућити стручно 
усавршавање. 
 
Извор верификације: Извештаји корисника достављени 
министарству 

Број 
запослених 2018 6 5 5 5 

2. Број културних добара на којима је изведен 
конзерваторско-рестаураторски третман 
 
Koментар: Културна добра на којима је било неопходно 
извођење  конзерваторско-рестаураторских радова. 
 
Извор верификације: Извештај корисника достављен 
министарству 

Број добара 2018 20 40 40 40 

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 

Број установа 2018 7 10 10 10 

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 

број установа 2018 5 8 8 8 

 
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 
 

 
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 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених конзерваторско-рестаураторских 
пројеката/елабората 
 
Koментар: Ради очувања и презентације НКД неопходно 
је приступити изради конзерваторско-
рестаураторских пројеката/елабората. 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број 
израђених 

конзерваторс
ких пројеката 

2018 7 20 20 20 

2. Број истраживања непокретног културног наслеђа 
 
Koментар: Унапређивање истраживања непокретног 
културног наслеђа 
 
Извор верификације: Извештаји корисника  

број 
истраживања 2018 38 35 35 35 

3. Број непокретних културних добара на којима је 
изведен конзерваторско-рестаураторски 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 

број добара 2018 22 25 25 25 

 
Циљ 2: Подршка јачању капацитета установа заштите културног наслеђа које се не финансирају редовно из буџета Републике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 20 20 

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 
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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 

број 
споменика 

културе 
2018 10 10 10 10 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број истраживачких пројеката и број израђених 
конзерваторско-рестаураторских пројеката, елабората и 
студија 
 
Koментар: Истраживачки пројекти  и  израђени 
конзерваторско-рестаураторски пројекти, елаборати 
и студије ради унапређења заштите и очувања 
културних добара. 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број пројеката 2018 4 7 7 7 

2. Број објеката на којима је изведен конзерваторско-
рестаураторски третман 
 
Koментар: Број објеката на којима је изведен 
конзерваторско-рестаураторски третман 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

Број објеката 2018 4 10 10 10 

 
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 

 
Опис: Ова програмска активност се реализује кроз подршку радовима на конзервацији и реконструкцији манастира 
Хиландар и заштиту предмета у манастирској ризници.  
 

 
Циљ 1: Извођење конзерваторско-рестаураторских радова на објектима и извођење сликарско-конзерваторских радова и радова на старој и 
реткој библиотечкој грађи 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број рестаурисаних покретних добара у ризници 
 
Koментар: Извођење конзерваторско-рестаураторских 
радова на објектима и извођење сликарско-
конзерваторских радова и радова на старој и реткој 
библиотечкој грађи 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

% извршења 
радова 2018 60 15 15 15 

2. Радови на објектима у оквиру Манастира Хиландара 
 
Koментар: Извођење конзерваторско-рестураторских 
радова  у оквиру Манастира Хиландара 
 

% извршења 
радова 2018 15 30 30 30 
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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 
 
 

 
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 
 

 
Циљ 1: Презентација културног наслеђа у оквиру Дворског комплекса на Дедињу, културног добра од изузетног значаја за РС 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2000 2000 

 
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 
 
 

 
Опис: Ова програмска активност реализује се кроз подршку програмима и пројектима који се односе на изучавање 
књижевности и језика српског и других народа; подршка обављању научно-истраживачког 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обављених истраживања 
 
Koментар: Подршка програмима и пројектима који се 
односе на изучавање књижевности и и језика српског и 
других народа; подршка обављању научно-
истарживачког рада у области друштвених и 
природних наука; подршка издавачкој делатности; 
подршка заштити програмима заштите и 
прикупљања културних добара, као и подстицање 

број 
истраживања 2018 40 40 40 40 
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програма који популаришу књижевно, научно и 
уметничко стваралаштво, као и текућем пословању 
Матице српске. 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 
 
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 капацитета установа. 
 

 
Циљ 1: Сачувано културно наслеђе РС, доступно научној и широј јавности уз примену нових технологија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број установа које су дигитализовале грађу 
 
Koментар: Конкурсом за подршку пројектима 
дигитализације културног наслеђа, финансирањем 
процеса дигитализације у установама културе 
доприноси се заштити објеката дигитализованог 
културног наслеђа и савременог стваралаштва, 
дуготрајно чување дигитализованог културног 
наслеђа, стварање нове и допуна постојеће грађе 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број установа 2018 20 20 20 20 

 
Циљ 2: Већа доступност података о ауторима уметничких дела претраживих кроз дигиталне базе и апликације користећи принципе родне 
равноправности  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број пројеката који је одговорио овој теми 
 
Koментар: Кроз конкурсе подршке пројектима за 
дигитализацију културног наслеђа од 2019. уведена је 
тема: јачање капацитета учесника у процесу 
дигитализације културног наслеђа и савременог 
стваралаштва - едукација уз поштовање родне 
равноправности и права националних мањина 
 
Извор верификације: завршни извештаји 

Број пројеката 2018 0 5 5 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  
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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. 
 

 
Циљ 1: Повећана истраженост и заштита нематеријалног културног наслеђа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 1 1 1 1 

 
Циљ 2: Унапређен ниво истражености, заштите и очувања покретног - музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

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 

број добара 2018 0 5 5 5 

3. Број покретних добара на којима је извршена 
конзервација/рестаурација 
 
Koментар: Конзервација/рестаурација покретних 
културних добара 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број добара 2018 30 30 30 30 

 
Циљ 3: Повећана доступност покретног - музејског и архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових/реконструисаних сталних поставки 
 
Koментар: Повећање доступности покретног - 
музејског и архивског наслеђа 

Број сталних 
поставки 2018 4 4 4 4 
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Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 
2. Број посетилаца на тематским изложбама на којима је 
презентовано покретно културно наслеђе 
 
Koментар: Број посетилаца на тематским изложбама 
на којима је презентовано покретно културно наслеђе 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број 
изложби/број 

посетилаца 
2018 15000 25000 25000 25000 

 
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 
 

 
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 и чланова 22. и 28. Закона о библиотечко-информационој делатности, 
Министарство културе финансира реализацију матичних функција 18 јавних и једне универзитетске библиотеке, 
као поверених послова. 
 

 
Циљ 1: Унапређена библиотечко-информациона делатност 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број библиотека којима је успостављен јединствен 
библиотечко-информациони систем 
 
Koментар: Обезбеђивање услова за унапређење 
библиотечко-информационе делатности 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број 
библиотека 2018 4 4 4 4 

2. Број корисника Библиотеке Савеза слепих Србије 
 
Koментар: Обезбеђивање услова за унапређење 
библиотечко-информационе делатности 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број 
корисника 2018 850 850 850 850 

3. Број стручних надзора које обављају матичне 
библиотеке 
 
Koментар:  Вршење стручног надзора које обављају 
матичне библиотеке. 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број надзора 2018 10 10 10 10 

 
Циљ 2: Повећана доступност библиотечко-информационој грађи и изворима 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника услуга матичних библиотека 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

Број 
корисника 2018 1000 1000 1000 1000 

 
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 финансирање 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. 

 
Циљ 1: Успостављање мреже завода за заштиту споменика културе и архива на читавој територији Републике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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. 401-00-
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. 
 
Извор верификације: Одлука/решење министра 

Број пројеката 2018 0 14 14 14 

 
Циљ 2: Успостављање мреже архива у РС 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број архива у систему архивске мреже 
 
Koментар: Неопходност континуираног обезбеђења 
финансирања текућих расхода установа заштите 
 
Извор верификације: закон 

Број архива 2018 0 36 36 36 

 
Програмска активност: 0015 - Подршка обављању матичне делатности установа заштите 
 
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

 
Правни основ: Члан 6. тачка 14) Закона о култури и чл. 22. и 28. Закона о библиотечко-информационој делатности 

 
Опис: Законом о библиотечко-информационој делатности у члану 22. установљене су, ради трајног и систематског 
рада на развоју и унапређивању библиотечко-информационе делатности у Републици Србији матичне функције у 
библиотечко-информационој делатности. Матичне функције врше библиотеке које се утврђују решењем о 
одређивању библиотека које обављају матичне функције, како је прописано чланом 22. став 4. Закона о 
библиотечко-информационој делатности- Решење министра културе и информисања о одређивању библиотека 
које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности, којим је дефинисано 18 матичних 
библиотека. 
Матичне библиотеке обављају матичне послове на одређеној територији, на научном или на уметничком подручју, 
или за одређене типове библиотека, као поверени посао. Чланом 52. Закона о државној управи прописано је да се 
средства за вршење поверених послова државне управе обезбеђују се у буџету Републике Србије.  Чланом 28. 
Закона о библиотечко-информационој делатности прописано је да се матичне функције у библиотечко-
информационој делатности Републике Србије, финансирају се из буџета Републике Србије. 
Нацртом закона о музејској делатности, који је у фази прибављања мишљења, а чија се примена очекује очекује 
почетком 2022. године, средства за 2022. и 2023. годину ће бити планирана према реалним параметрима и у 
складу са обавезама које успоставља овај закон. Нове обавезе су предвиђене у вршењу матичне делатности музеја 
према територији, која се спроводи на одређеном подручју у складу са административном поделом Републике 
Србије, уз стручну помоћ централне установе и матичних музеја (чл.47, 48 и 49. закона). Предвиђено је доношење 
Решења министра којим ће бити утврђена матичност 8 музеја који ће вршити матичну делатност према територији. 
Имајући у виду наведено, процењено је да се ради о износу од 19 милиона динара којим ће се подићи капацитет 
матичних и територијално надлежних установа културе за спровођење поверених послова односно матичних 
функција. 
 

 
Циљ 1: Примена јединствених стандарда и законских прописа у обављању делатности  мреже установа заштите 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стручних надзора које обављају матичне 
библиотеке  
 
Koментар: Матичне библиотеке обављају матичне 
послове на одређеној територији, на научном или на 
уметничком подручју, или за одређене типове 
библиотека, као поверени посао.  Чланом 52. Закона о 
државној управи прописано је да се средства за вршење 
поверених послова државне управе обезбеђују се у 
буџету Републике Србије.  Чланом 28. Закона о 
библиотечко-информационој делатности прописано је 
да се матичне функције у библиотечко-информационој 
делатности Републике Србије, финансирају се из 
буџета РС 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 

број надзора 2020 10 14 16 16 
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достављени министарству 
2. Број стручних надзора који обављају матични музеји 
 
Koментар: Нацртом закона о музејској делатности, 
који је у фази прибављања мишљења, а чија се примена 
очекује почетком 2022. године, средства за 2022. и 
2023. годину ће бити планирана према реалним 
параметрима и у складу са обавезама које успоставља 
овај Закон. Нове обавезе су предвиђене у вршењу 
матичне делатности музеја према територији, која се 
спроводи на одређеном подручју у складу са 
административном поделом Републике Србије, уз 
стручну помоћ централне установе и матичних музеја 
(чл.47, 48 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

број надзора 2021 0 10 10 10 

 
ПРОГРАМ: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 
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 равномерни 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број културних догађаја реализованих ван Београда 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 
културних 
догађаја 

2015 564 350 350 350 

2. Укупан број подржаних пројеката из свих области 
савременог стваралаштва 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 
подржаних 
пројеката 

2015 1321 1000 1000 1000 

 
Циљ 2: Јачање капацитета установа културе (индиректних буџетских корисника) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број гостовања/ програма за популаризацију 
уметничке области по градовима Србије 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји установа 
културе 

број 
гостовања 2015 108 125 125 125 

2. Број подржаних пројеката (премијера, премијерних 
обнова, концерата и сл.) 
 
Извор верификације: Годишњи извештај установа 
културе  

број 
подржаних 
пројеката 

2015 114 115 115 115 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима и извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2015 25 40 40 40 

 
Циљ 2: Увећана продукција уметничких радова савремених уметника и међународне сарадње, посебно домаћих пројеката који се реализују 
у иностранству 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

број пројеката 2015 25 45 45 45 

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 

број 2015 365 250 250 250 

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 

број пројеката 2015 75 95 95 95 

 
Програмска активност: 0002 - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 
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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 

 
Циљ 1: Популаризација филма кроз подршку филмским наградама и манифестацијама , пројектима који промовишу филм путем 
дигиталних технологија и осталих   програма  којима се чине доступним кинематографска и аудио визуелна култура и на врхунски начин 
популарише уметност филма. 
 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број подржаних фестивала, манифестација, 
награда, пројеката који промовишу филм путем 
дигиталних технологија и осталих програма којима се 
чине доступним кинематографска и аудиовизуелна 
култура у Републици Србији   
 
Koментар: Главни циљ финансијске подршке је 
повећање интересовања за филм и филмску уметност 
кроз већи број посетилаца филмским фестивалима  и 
манифестацијама. Подршком пројектима  које 
промовишу филмску уметност уједно вршимо и 
анимацију културне јавности у локалним срединама и 
подстицај на ангажовање локалних инстанца власти 
на пољу културе.  
 
  
 
 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 66 75 75 75 

 
Циљ 2: Повећано интересовање за едукацију и умрежавање у области кинематографије   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број финансијски подржаних програма за едукацију 
филмских радника (радионице,колоније,едукација)  
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 23 30 30 45 

 
Циљ 3: Подстицаји инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број подржаних пројеката подстицајним 
средствима 
 
Извор верификације: Одлуке комисије за доделу 

број пројеката 2021 36 30 35 36 
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подстицаја, о исплати средстава  
 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издавачких кућа чије су публикације откупљене за 
позајмне фондове јавних библиотека по основу једног 
конкурса Коментар: Подаци Народне библиотеке Србије 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број 2015 207 215 215 120 

2. Број откупљених примерака публикација  за  позајмне 
фондове јавних библиотека Komentar: Коментар: Подаци 
Народне библиотеке Србије 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број 2015 175037 170000 170000 130000 

 
Циљ 2: Популаризовано уметничко и научно стваралаштво у области хуманистичких наука 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 40 

2. Број подржаних пројеката у области књижевних 
манифестација и награда 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2015 94 50 50 50 

 
Циљ 3: Остварени бољи услови за издавање капиталних и посебно вредних дела у области уметности и друштвених наука 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката у области издавачке 
делатности- Капитална дела која се објављују на српском 
језику из области културе и вредна дела из области 
домаће и преводне књижевности 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2015 58 30 30 30 
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Циљ 4: Остварени бољи услови за повећање броја превода са српског на стране језике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката у области превода са српског 
на стране језике 
 
Извор верификације: Реализација конкурса 

број 
објављених 

књига 
2018 55 60 60 60 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број остварених копродукција у Р. Србији 
 
Koментар: Интензивирање сарадње између установа 
културе у овом домену је очигледно у овом индикатору 
јер непосредно доприноси умрежавању уметника и 
ансамбала у Републици. 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 15 20 20 25 

2. број подржаних концертних активности  и концертних 
гостовања 
 
Koментар: Концертне активности доприносе 
учвршћивању потребе за слушањем уметничке музике 
а истовремено овим индикатором меримо и мобилност 
уметника у региону. 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 21 30 30 30 

3. број подржаних фестивала и манифестација 
 
Koментар: Констатовано је да у односу на капацитете 
наше земље постоји задовољавајући број фестивала и 
манифестација које је потребно одржати у истом 
нивоу и пратити их с обзиром да представљају 
идентитет па чак и бренд одређене средине. 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 35 35 35 35 

 
Циљ 2: Едукација и усавршавање музичких кадрова и музичке критике 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. број подржаних уметника на стручном усавршавања у 
земљи / иностранству Коментар: релевантни подаци о 
структури буџета манифестација и фестивала 
 
Koментар: У складу са приоритетима ЕУ који се односе 
на мобилност уметника, као и у складу са националним 
приоритетима да се подижу капацитети посебно 
младих (АП за младе) дефинисан је индикатор који ће 
пружити јаснију слику о постојећем стању и 
потребама. 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 4 10 10 10 

2. укупан број подржаних такмичења, семинара и 
радионица 
 
Koментар: Број организованих и похађаних едукација ће 
нам пружити јаснију слику о квалитету кадрова у 
области музике потребама и односу према 
целоживотном учењу 
 
Извор верификације: Одлуке стручне комисије о 
изабраним пројектима и Извештаји корисника 
средстава достављени министарству 

број 2018 8 20 20 20 

 
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 Србије , Закон о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом, Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о националним саветима 
националних мањина, Закон о равноправности полова  

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број мапираних релевантних партнера 
 
Koментар: Имајући у виду сложену етничку мапу Србије, 
препознали смо потребу да постоји репрезентативан 
број релевантних партнера који би заступали своју 
мањину и обогаћивали културну понуду Србије 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број 2018 30 45 45 45 

2. Број подржаних пројеката у области културне 
делатности националних мањина у РС чији је циљ 
унапређивање родне равноправности 
 
Koментар: Реч је о пилот индикатору који је везан за 

број 
подржаних 
пројеката 

2018 0 3 3 4 
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увођење родног буџетирања. До сада није било 
пројеката ове врсте те је циљ скренути пажњу 
корисника на ову тему 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 
3. Укупан број подржаних пројеката у области културне 
делатности националних мањина у РС  
 
Koментар: број пројеката говори о доступности јавних 
средстава култури националних мањина, обухвату и 
разноликости програма, као и њиховој видљивости на 
културној мапи Србије 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број пројеката 2018 118 90 90 105 

 
Циљ 2: Подршка културним делатностима особа са инвалидитетом као интегралног дела културне сцене Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката које реализују организације 
ОСИ 
 
Koментар: Увидели смо потребу јачања капацитета 
организација ОСИ како би се квалитетније и 
обухватније бавиле проблемима својих чланова, али и 
како би допринеле упознавању већинске популације са 
овом проблематиком  
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број пројеката 2018 5 8 8 9 

2. Број подржаних пројеката који се односе на доступност 
културних садржаја 
 
Koментар: И даље се увиђа потреба повећања 
доступности културних садржаја особама са 
инвалидитетом, физичка и програмска, као и 
доступност њихових културних садржаја већинској 
популацији 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број пројеката 2018 7 10 10 10 

3. Број подржаних пројеката у области културних 
делатности особа са инвалидитетом чији је циљ 
унапређење родне равноправности 
 
Koментар: Реч је о пилот индикатору који је везан за 
увођење родног буџетирања. До сада није било 
пројеката ове врсте те је циљ скренути пажњу 
корисника на ову тему 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број 
подржаних 
пројеката 

0 2018 3 3 3 

 
Циљ 3: Подршка културном активизму деце и младих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката који доприносе јачању 
професионалних капацитета младих 
 
Koментар: у складу са Акционим планом Стратегије за 
младе, као и у складу са потребама младих као будућих 
културних делатника или конзумента, дефинисали смо 
као приоритет јачање њихових капацитета и 
едукацију 
 

број пројеката 2018 12 16 16 16 
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Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 
2. Број подржаних пројеката који се баве децом и 
младима кроз установљене институционалне структуре 
 
Koментар: У складу са АП за младе као и у складу са 
постојећим програмским садржајима установа 
културе, важно је повећати садржаје који ће бити 
прилагођени деци и младима и савременим начинима 
њихове презентације 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије о 
изабраним пројектима 

број пројеката 2018 29 35 35 35 

 
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 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број установа и других субјеката у култури које су 
дигитализовале грађу 
 
Извор верификације: Извештаји корисника средстава 
достављени министарству 

Број пројеката 2017 - 10 10 10 

 
Циљ 2: Већа доступност података о ауторима уметничких дела претраживих кроз дигиталне базе и апликације користећи принципе родне 
равноправности  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

2. Број подржаних пројеката 
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима, извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

Број пројеката 2018 70 75 75 75 

3. Број приспелих пријава на конкурс 
 
Извор верификације: евиденције приспелих 
пројеката/пријава на конкурс, записници са заседања 
конкурсних комисија 

Број 
пријава/проје

ката 
2018 200 250 250 250 

 
Програмска активност: 0011 - Подршка развоју уметничке игре 
 
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: Програмска активност Подршка развоју уметничке игре je усмерена на финансирање и суфинансирање 
институционалне и независне продукције, реализацију домаће и међународне размене и стручног усавршавања 
уметника (учешћа на конференцијама или мастеркласама) у области уметничке игре 

 
Циљ 1: Равномерно подржана институционална продукција у Србији 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката који се односе на стручно 
усавршавање  уметника 
 
Koментар: Програмска активност укључује 
суфинансирање институционалне и независне 
продукције, реализације домаће и међународне размене 
и стручног усавршавања уметника (учешћа на 
конференцијама или мастеркласама). 
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима, и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 6 6 10 

2. Број подржаних пројеката/представа 
 
Koментар: Равномерно подржана продукција у РС 
суфинансирањем најквалитетнијих пројеката  
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима, и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 4 4 10 

3. Број подржаних фестивала  
 
Koментар: подржани фестивали у РС суфинансирањем 
најквалитетнијих пројеката  

број 2019 0 12 12 20 
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Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 
 
Циљ 2: Унапређење продукције организација цивилног друштва и појединаца 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката / представа 
 
Koментар: Равномерно подржана продукција у РС 
суфинансирањем најквалитетнијих пројеката  
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима, и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 12 12 15 

2. Број подржаних пројеката који се односе на стручно 
усавршавање самосталних уметника  
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 7 7 10 

3. Број подржаних фестивала 
 
Koментар: Подржати продукцију организација цивилног 
друштва и појединаца 
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 9 9 15 

 
Циљ 3: Унaпређена међународна сарадња, посебно регионална сарадња 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних гостовања / копродукција плесних 
група 
 
Koментар: унапредити међународну и регионалну 
размену 
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима, и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 8 8 10 

2. Број подржаних пројеката самосталних уметника у 
оквиру међународних и резиденцијалних пројеката  
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 6 6 10 

 
Програмска активност: 0012 - Подршка јачању позоришне уметности 
 
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: Програмска активност Подршка јачању позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) je 
усмерена на финансирање и суфинансирање институционалне и независне продукције, реализацију домаће и 
међународне размене и стручног усавршавања уметника (учешћа на конференцијама или мастеркласама) у 
области позоришне уметности. 
 

 
Циљ 1: Равномерно подржана институционална продукција у Србији 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката који се односе на стручно 
усавршавање уметника 
 
Koментар: Програмска активност укључује 
суфинансирање институционалне и независне 
продукције, реализације домаће и међународне размене 
и стручног усавршавања уметника (учешћа на 
конференцијама или мастеркласама). 
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 2 2 5 

2. Број подржаних пројеката/представа 
 
Koментар: Равномерно подржана продукција у РС 
суфинансирањем најквалитетнијих пројеката  
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 12 12 20 

3. Број подржаних фестивала 
 
Koментар: подржани фестивали у РС суфинансирањем 
најквалитетнијих пројеката  
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 25 25 35 

 
Циљ 2: Унaпређена међународна сарадња, посебно регионална размена 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних гостовања / копродукција позоришта 
 
Koментар: унапредити међународну и регионалну 
размену 
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима и извештаји о реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2019 0 6 6 10 

2. Број подржаних пројеката самосталних уметника у 
оквиру међународних и резиденцијалних пројеката  
 
Koментар: подржати домаће учеснике у иностраним 
пројектима 
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2019 0 5 5 10 

 
Циљ 3: Унапређење продукције организација цивилног друштва и појединаца 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката / представа 
 
Koментар: Подржати продукције организација 
цивилног друштва и појединаца 
 
Извор верификације: Решење о додели средстава, 
уговори са корисницима и извештаји у реализацији 
суфинансираних пројеката 

број 2018 0 12 12 20 

2. Број подржаних пројеката који се односе на стручно 
усавршавање самосталних уметника  
 
Koментар: подржати пројекте самосталних уметника 
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 

број 2019 0 2 2 5 
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конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 
3. Број подржаних фестивала 
 
Koментар: Подржати продукцију организација цивилног 
друштва и појединаца 
 
Извор верификације: евиденције приспелих пројеката на 
конкурс, записници са заседања конкурсних комисија 

број 2018 0 8 8 20 

 
Пројекат: 4001 - Престоница културе Србије 
 
Програм коме припада: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 
Правни основ: На основу члана 76. Закона о култури, члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе и 
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури 

 
Опис: Програм ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ  има за циљ, између осталог и јачање оперативних и стручних 
капацитета локалних самоуправа у области културе кроз израду стратешких докумената развоја културе (Стратегије 
и Акционог плана), подршку унапређења инфраструктуре, људских ресурса и програма а у циљу њиховог подизања 
на виши ниво. С тим у вези, а узимајући у обзир чињеницу да је у 2021. години, Министарство културе реализовало 
све планиране активности у циљу спровођења вишегодишњег Програма - Престоница културе Србије, тако што је 
већ почетком године именовало Радну групу сачињену од еминентних стручњака из различити области друштвеног 
живота а потом су у првом тромесечју реализовани округли столови, трибине и вођени партнерски, конструктивни 
дијалози са свим неопходним релевантним чиниоцима те паралелно са тим активностима, донета је и Платформа 
развоја културе и друштва уопште у Србији (сегмент тога је и акт под називом "Приоритети развоја културе"), а 
затим су потом  утврђени и дефинисани неопходни елементи за спровођења новог конкурса под истоименим 
називом - Престоница културе Србије 2023. Истовремено су и испланиране мере за праћење и евалуација истих. 
Маја месеца ове године, расписан је конкурс под називом Престоница културе Србије 2023, који је отворен од 2. 
августа до 2. септембра 2021. године, и за те потребе су израђени потребни документи/акта, дефинисана мерила и 
критеријуми, а у току је и израда финансијског оквира за наредни период на основу досадашњих показатеља. С тим 
у вези, а према првим проценама, за спровођење првог конкурса Престоница културе Србије 2023, биће неопходна 
минимална средства у износу од 500 милиона динара, која би задовољила потребе једне ЈЛС у распону од најмање 
општине до средњег обима/величине/капацитета једног града.  
Сходно горе наведеном, за 2022. годину, планиран је наставак следеће фазе реализације поменутог Програма, а у 
оквиру њега и реализација 2 пројектне активности:  
Пројектна активност 1 - завршетак првог конкурсног циклуса Престоница културе Србије 2023, који подразумева 
даљу имплементацију Програма, формирање партнерских/стручних тимова између МКИ и одабране ЈЛС и који ће 
имати за циљ прецизније  дефинисање потребних активности, њихов план реализације као и начини праћења и 
извештавања, а на основу донете одлуке која је ЈЛС понела титулу Престоница културе Србије 2023.   
Пројектна активност  2 -  истом динамиком, мерама и активностима као и ове 2021. године, наставиће се иста 
Пројектна активност из претходне 2021. године, тј. расписаће се 2. по реду конкурс - Престоница културе Србије 
2024. 

 
Циљ 1: Подстицање децентрализације културног садржаја у изабраним градовима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одржавање нових културних програма у изабраној 
престоници културе Србије 
 
Извор верификације: Решење о избору ЈЛС из 
2021.године  и Извештаји 

број 2021 1 50 10 50 

2. Развој нових одрживих пројеката у изабраној 
престоници културе Србије 
 
Извор верификације: извештаји 

број 2022 0 30 5 30 
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Циљ 2: Изградња, реконструкција и унапређење културне инфраструктуре у изабраним престоницама културе Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изградња, реконструкција и унапређење културне 
инфраструктуре у изабраним престоницама културе 
Србије 
 
Извор верификације: Решење о суфинансирању из 2022. 
године     

     

број 2021 1 2 1 2 

2. Унапређење објеката културне инфраструктуре у 
изабраној престоници културе Србије 
 
Извор верификације: извештаји 

број 2022 0 2 2 2 

 
Циљ 3: Развој стручних капацитета делатника у области културе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број делатника у културном сектору који су 
учествовали у новим пројектима развоја капацитета 
 
Извор верификације: извештаји 

број 2022 0 50 20 50 

2. Број нових пројеката развоја капацитета за запослене у 
установама културе 
 
Извор верификације: извештаји 

број 2022 0 5 5 5 

 
ПРОГРАМ: 1205 - Међународна културна сарадња 
 
Опис: Стимулише се и унапређује развој културног сектора посредством међународне сарадње, 
подршком/суфинансирањем програма и пројеката, кроз конкурсе за: мобилност уметника и професионалаца у 
области културе и е-мобилност; пројекте у области културе и уметности који су подржани кроз међународне 
фондове;  пројекте/програме међународне сарадње у области културе и уметности;  пројекте у циљу промоције 
културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату; програме-пројекте намењене КИЦ-
евима Републике Србије у иностранству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, 
односно репрезентативним представљањима Републике Србије у иностранству. Подстицање билатералне културне 
сарадње на основу закључених међудржавних билатералних програма сарадње као и представљање културе 
Републике Србије у иностранству;  суфинансирање програмских садржаја у културним центрима Републике Србије 
у иностранству( КИЦ Србије у Паризу, КИЦ  Србије у Пекингу; КИЦ  Србије у Москви, итд); подстицање 
мултилатералне сарадње кроз МО и ЕУ;  подстицање регионалне сарадње (нпр. ЕУ стратегије ЕУСАИР и ЕУСДР и 
др.); нова стална поставка у бившем југословенском павиљону у Државном музеју Аушвиц - Биркенау: подршка 
реализацији ЕУ пројеката Нови Сад - Европска престоница културе; подршка учешћу Р. Србије на Бијеналу 
савремене уметности у Венецији 2024. године, и на Бијеналу архитектуре у Венецији 2023.и 2025. години; подршка 
учешћу РС на Прашком квадријеналу 2023 године.  
 
 
 

 
Циљ 1: Јачање међународне сарадње и европске интеграције у области културе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број програма и акција у области културе у којима 
Србија учествује у оквиру ЕУ и међународних 
организација 
 

број програма 2018 163 280 280 280 
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Koментар: Стимулише се и унапређује развој културног 
сектора посредством међународне сарадње, 
подршком/суфинансирањем програма и пројеката, кроз 
конкурсе за: мобилност уметника и професионалаца у 
области културе; пројекте у области културе и 
уметности који су подржани кроз међународне 
фондове; пројекте/програме међународне сарадње у 
области културе и уметности; пројекте у циљу 
промоције културе и уметности Републике Србије у 
иностранству у дигиталном формату; програме 
/пројекте у КИЦ-у Србије у Паризу 
 
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 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 и унапређује развој културног 
сектора посредством међународне сарадње, 
подршком/суфинансирањем програма и пројеката, кроз 
конкурсе за: мобилност уметника и професионалаца у 
области културе; пројекте у области културе и 
уметности који су подржани кроз међународне 
фондове; пројекте/програме међународне сарадње у 
области културе и уметности; пројекте у циљу 
промоције културе и уметности Републике Србије у 
иностранству у дигиталном формату; програме 
/пројекте у КИЦ-у Србије у Паризу 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
подржаних/реализованих  пројеката 

Број 
међународни

х догађаја 
2018 261 350 350 350 

 
Програмска активност: 0005 - Европске интеграције и сарадња са међународним организацијама 
 
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња 

 
Правни основ: Закон о култури; Закон о спољним пословима, Уредба о начину, критеријумима и мерилима за 
избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Р. Србије, потписани и ратификовани 
међународни уговори, конвенције (Унеско, Савет Европе) и споразуми (Споразум о стабилизацији и 
придруживању, Традуки), меморандуми (Форум словенских култура и др.) 

 
Опис: Суфинансирање програма и пројеката кроз конкурсе за: мобилност и е-мобилност уметника и 
професионалаца у области културе и уметности;  пројекте у области културе и уметности који су подржани кроз 
међународне фондове;  пројекте/програме међународне сарадње у области културе и уметности;  пројекте у циљу 
промоције културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату;  подршка реализацији 
пројеката из области културног наслеђа у оквиру међународне развојне помоћи; контрибуције  за чланство у 
програмима: Унеско (Фонд за нематеријално културно наслеђе, Фонд за културну разноликост, Фонд за ванредне 
ситуације, Фонд за подршку, имплементацији Конвенције 1970), Савет Европе (Културне руте, Eurimages, Европска 
аудиовизуелна опсерваторија), Преводилачка мрежа Традуки, Форум словенских култура, ТУРКСОЈ, а који су у 
надлежности Министарства културе. 

 
Циљ 1: Стварање услова за  учешће у међународним фондовима и за већу мобилност уметника 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пројеката који су подржани кроз међународне 
фондове 

број пројеката 2018 46 65 65 65 
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Koментар: Стимулише се учешће у међународним 
фондовима у области културе 
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије/Решење 
министра о изабраним пројектима на конкурсу 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 заступљени 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 

Број пројеката 2018 40 50 50 50 

3. Број професионалаца женског пола у односу на укупан 
број подржаних корисника који учествују у мобилности  
 
Koментар: Подстицање родне равноправности у 
области мобилности уметника. 
 
Извор верификације: Решење министра о изабраним 
пројектима на  Конкурсу  за суфинансирање 
мобилности уметника и професионалаца у области 
културе и уметности 

Број особа 
женског пола, 
професионала
ца у области 

културе, 
којима је 

омогућена 
мобилност 

2018 40 80 80 80 

4. Број уметника и професионалаца којима је омогућена 
мобилност 
 
Koментар: Подстицање мобилности уметника  
 
Извор верификације: Одлука стручне комисије, Решење 
министра о изабраним пројектима на конкурсу за  
суфинансирање мобилности уметника и 
професионалаца у области културе и уметности 

број пројеката 2018 140 170 170 170 

 
Циљ 2: Допринос развоју културе кроз активности које произилазе из чланства у МО, ЕУ,  иницијативама и мрежама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  иницијатива које подстичу развој  културне 
политике у складу са међународним стандардима 
 
Koментар: Стимулише и унапређује развој културног 
сектора посредством  међународне сарадње  подршком 
програма и пројеката који произлазе из чланства 
Р.Србије у МО, ЕУ, као и регионалним (нпр. стратегије) и 
другим иницијативама и мрежама.  
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији програма 
међународне сарадње који проистичу из 
ратификованих конвенција ; извештаји међународних 
радних тела 

број нових 
иницијатива 2018 13 20 20 20 

 
Програмска активност: 0006 - Билатерална сарадња и Међународна културна размена 
 
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња 

 
Правни основ: Закон о култури; Закон о спољним пословима, Уредба о начину, критеријумима и мерилима за 
избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије 

 
Опис: Подстицање билатералне културне сарадње на основу закључених и на снази међудржавних билатералних 
споразума и програма сарадње; суфинансирање пројеката у циљу промоције културе и уметности Републике 
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Србије у иностранству у дигиталном формату; програме-пројекте намењене КИЦ-евима Републике Србије у 
иностранству и дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије, односно репрезентативним 
представљањима Републике Србије у иностранству ; суфинансирање програмских садржаја у културним центрима 
Републике Србије у иностранству( КИЦ Србије у Паризу, КИЦ  Србије у Пекингу; КИЦ  Србије у Москви, КИЦ Србије у 
Берлину, КИЦ Србије у Лондону итд);  Подстицање регионалне сарадње у циљу неговања добро суседских односа и 
јачања међусобног поверења, као и стварања услова за спровођење регионалне културне политике; нова стална 
поставка у бившем југословенском павиљону у Државном музеју Аушвиц - Биркенау: подршка учешћу Р. Србије на 
Бијеналу савремене уметности у Венецији  2024. године, и на Бијеналу архитектуре у Венецији 2023.и 2025. године, 
подршка РС на Прашком квадријеналу 2023. 
 

 
Циљ 1: Повећана културна размена кроз реализацију билатералних програма сарадње и унапређена перцепција РС у међународном 
контексту 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих иностраних пројеката у земљи 
 
Koментар: Подстицање билатералне културне 
сарадње 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји установа 
културе у Србији 

број 
реализованих 

иностраних 
пројеката у 

земљи 

2018 20 25 25 25 

2. 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; конкурс 
за мобилност уметника и професионалаца; конкурс за 
представника Р.Србије на Бијеналу у Венецији 

број 
реализованих 

пројеката 
2018 120 200 200 200 

3. Број реализованих пројеката у иностранству, који 
доприносе родној равноправности 
 
Извор верификације: Решење министра о изабраним 
пројектима -Конкурс за мобилност уметника и 
'професионалаца, Конкурс за програме и пројекте у КЦ 
РС У Паризу, Конкурс за представника РС на Бијеналу у 
Венецији 

број 
подржаних 
пројеката 

2021 80 120 120 120 

 
Циљ 2: Подстицање регионалне сарадње и пружање подршке пројектима од изузетног значаја за српски културни простор 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 10 10 10 

 
Пројекат: 4001 - Нови Сад - Европска престоница културе 
 
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња 
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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 - Европска престоница културе 

 
Циљ 1: Подршка  реализацији пројекта Нови Сад - Европска престоница културе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 25 30 - 

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 

број 
подржаних 
пројеката 

2018 4 50 70 - 

 
Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 
 
Програм коме припада: 1205 - Међународна културна сарадња 

 
Правни основ: Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу 
Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027) 

 
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.  

 
Циљ 1: Интегрисање институција и организација из Србије у програме европске културне сарадње 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број институција и организација из Србије који 
учествују у програму Креативна Европа 
 
Koментар: Подстицање процеса европских интеграција 
РС 
 
Извор верификације: Извештај министарства културе 

број 
реализованих 

пројеката 
2018 25 40 40 40 

2. Број реализованих пројеката који доприносе родној 
равноправности 
 
Koментар: Подстицање процеса европских интеграција 
РС 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
подржаних/реализованих  пројеката 

Број пројеката 2018 0 50 50 50 

 
ПРОГРАМ: 1206 - Признања за допринос култури 
 
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 
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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    
 

 
Глава 29.1 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
 
Опште образложење корисника: 
Министарство културе и информисања РС у својој надлежности има 42 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.50) и Закона о култури 
(чл.74) врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања индиректних корисника. Управљање и 
финансирање установа у 2022. години биће остварено кроз Програме Унапређење система заштите културног 
наслеђа и Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва. 
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. Архив Косова и Метохије, Ниш, Лепосавић 
22. Архив града Приштине, Београд, Лепосавић 
23. Историјски архив Гњилане, Прокупље, Косовска Митровица 
24. Међукомунални архив Пећ, Београд, Косовска Митровица 
25. Међуопштински историјски архив Призрен, Ниш, Косовска Митровица 
26. Галерија уметности Приштина, Београд 
27. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Приштина и Призрен, Лепосавић 
28. Музеј у Приштини, Београд 
29. Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“, приштина, Београд 
30. Историјски архив Косовска Митровица 
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31. Музеј Николе Тесле 
32. Меморијални центар Старо сајмиште 
У области савременог стваралаштва, индиректни корисници Министарства су: 
33. Народно позориште, Београд 
34. Београдска филхармонија, Београд 
35. Ансамбл народних игара и песама Србије Коло, Београд 
36. Филмски центар Србије, Београд 
37. Завод за проучавање културног развитка, Београд 
38. Народно позориште Приштина, Косовска Митровица, Грачаница 
39. Ансамбл народних игара и песама Венац, Грачаница 
40. Културно-просветна заједница Косова и Метохије, Грачаница 
41. Покрајински културни центар 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 12 - Култура и информисање 

 
ПРОГРАМ: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 
 
Главни носилац: 11800 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

 
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: 13 музеја, 10 архива, 3 библиотеке, 2 завода за заштиту споменика 
културе, 2 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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број истраживачких пројеката и број израђених 
конзерваторско-рестаураторских пројеката, елабората и 
студија 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број   
пројеката 2015 15 25 25 25 

2. Број културних добара на којима је изведен 
конзерваторско-рестаураторски третман 
 
Koментар: / 
 

Број добара 2015 15 50 50 50 
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Извор верификације: Извештаји установа културе 
 
Циљ 2: Повећана доступност и одрживо коришћење културног наслеђа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  посетилаца  нa одржаним изложбама  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број 
изложби/Број 

посетилаца 
2016 0 15000 15000 15000 

2. Број презентованих непокретних културних добара 
доступних широј јавности/ Број посетилаца 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји установа 
културе 

Број   
к.д./Број 

посетилаца 
2016 0 2 2 2 

 
Циљ 3: Повећан број учешћа на пројектима који за циљ имају унапређење родне равноправности 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број учешћа на родно одговорним пројектима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број пројеката 2022 40 40 40 40 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број установа које су дигитализовале грађу 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број установа 2017 0 10 10 10 

 
Пројекат: 5004 - Истраживање, заштита и презентација археолошког налазишта Бело брдо у Винчи 
 
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

 
Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима 
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Опис: Археолошко налазиште Бело Брдо у Винчи, као носилац Винчанске културе која је захватала велику 
територију Балкана има изузетан историјски, археолошки, научни, истраживачки и економски и геополитички 
значај. Слојевитост наслеђа Винче јединствена је у региону југоисточне Европе. Зато је неопходно да се ово 
археолошко налазиште заштити и презентује применом принципа интегративне заштите тј. да се користи, одржава 
и уклапа у савремене услове живота и тиме допринесе економском развоју и остварењу пуног потенција културно-
историјског наслеђа у Винчи. 

 
Циљ 1: Обезбеђена заштита археолошког налазишта Бело брдо од деструктивног деловања активног клизишта и налазиште презентовано на 
најсавременији начин 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат изведених радова 
 
Извор верификације: Извештаји Републичког завода за 
заштиту споменика културе 

% 2021 0 100   

 
Пројекат: 5005 - Адаптација, санација и реконструкција објекта и конструктивна санација објекта и 
крова Архива Југославије 
 
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

 
Правни основ: Закон о културним добрима 

 
Опис: Комплетна реконструкција свих система и инсталација. Замена свих дотрајалих и пропалих материјала и 
елемената. 

 
Циљ 1: Обезбеђење и побољшање услова за заштиту и чување архивске грађе, њено коришћење као и унапређење и модернизација рада 
Архива 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Саниран објекат и кров Архива Југославије 
 
Извор верификације: Извештај Архива о изведеним 
радовима 

% 2021 0 80 100  

 
Пројекат: 5006 - Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта „Царичин град” у 
општини Лебане 
 
Програм коме припада: 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

 
Правни основ: Закон о култури, Закон о културним добрима 

 
Опис: Основни циљ пројекта је да обезбеди заштиту археолошког налазишта Царичин град од даљег пропадања и 
омогући да се оно сачува за будућност. Тако третирано културно добро од изузетног значаја за Републику Србију 
испуниће услове за упис на Листу светске културне и природне баштине Унеска 2024. године. Поред тога, 
конзервирано, рестаурирано и презентовано наслеђе ће постати главна туристичка дестинација југа Србије, чиме 
ће се стећи услови за развој туризма и других комплементарних услуга у општини Лебане и шире.  
Предложени пројекат Конзервација, рестаурација и презентација археолошког налазишта Царичин Град у општини 
Лебане обухвата следеће активности: 

 Конзерваторско рестаураторске радове на остацима грађевина које ће бити презентоване; 
 Археолошки надзор и истраживања; 
 Конзерваторско рестаураторске радове на каменој архитектонској пластици и мозаицима на археолошком 

налазишту;  
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 Презентацију археолошког налазишта Царичин град неопходне за упис на листу Унеска, која подразумева 
пројектовање и израду заштитних конструкција изнад мозаика, инфраструктурно опремање и уређење локалитета. 
 

 
Циљ 1: Заштићено, конзервирано и презентовано културно добро од изузетног значаја 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршених радова 
 
Извор верификације: Извештаји Републичког завода за 
заштиту споменика културе 

% 2021 0 54 100  

 
Циљ 2: Царичиног град уписан на Листу светске културне и природне баштине Унеска 2024. године 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Царичин град уписан на Листу светске културне и 
природне баштине Унеска 2024. године 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Унескова листа 

Упис 2021 0 0 1  

 
ПРОГРАМ: 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 
Главни носилац: 11800 - МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

 
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 и стручног утемељења у свим деловима Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број гостовања/ програма за популаризацију 
уметничке области по градовима Србије 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број 
гостовања/пр

ограма 
2018 132 132 132 132 

2. Број остварених копродукција/заједничких програма са 
партнерима из Србије  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број 2018 145 145 145 145 

 
Циљ 2: Повећано учешће српских уметника у међународним културним токовима, као и појачана мобилност уметника и културних радника 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних међународних копродукција  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи уговор 

Број 2018 5 6 8 8 

2. Број учешћа на релевантним међународним 
манифестацијама и фестивалима  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи уговор 

број 2018 15 6 6 6 

 
Циљ 3: Унапређење и развој домаће филмске уметности и аудиовизуелних делатности и међународно представљање националне 
кинематографије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број остварених заједничких програма са партнерима у 
Србији 
 
Извор верификације: Годишњи уговор и извештај 
установе културе 

Број 2018 7 14 14 14 

2. Број подржаних пројеката на конкурсима 
 
Извор верификације: Годишњи уговор и извештај 
установе културе 

Број 2018 203 175 175 175 

3. Број расписаних конкурса у Филмском центру Србије 
 
Извор верификације: Годишњи уговор и извештај 
установе културе 

Број 2018 26 28 28 28 

4. Број учешћа Филмског центра Србије на релевантним 
међународним филмским фестивалима и маркетима 
 
Извор верификације: Годишњи уговор и извештај 
установе културе 

Број 2018 7 12 12 12 

 
Циљ 4: Повећан број учешћа на пројектима који за циљ имају унапређење родне равноправности 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број учешћа на родно одговорним пројектима 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

Број пројеката 2022 40 40 40 40 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број установа и других субјеката у култури које су Број установа 2017 0 9 9 9 



577 
 

дигитализовале грађу 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји установа културе 

 
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 породично-правне 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 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

 
ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1.  Проценат усвојених нормативних аката из 
надлежности Министарства 
 
Koментар: проценат реализације задатог циља 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

проценат 2018 90 95 95  

 
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 др. акти. 
 

 
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 

 
Програмска активност: 0013 - Запошљавање и социјалне иновације ЕАСИ 
 
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 

 
Правни основ: Споразум између Владе РС и Европске комисије 

 
Опис: Програм за запошљавање и социјалне иновације (ЕАСИ) је главни програм ЕУ у области рада, запошљавања 
и социјалне политике који је отворен и за државе кандидате за чланство у ЕУ. Програм садржи три компоненте: 
прогрес, ЕУРЕС и микрофинансирање и социјално предузетништво. 
Компонента Прогрес ће подржавати пројекте којима се обезбеђује већа усклађеност и боља примена политика за 
које је надлежна Европска унија и то: запошљавање, 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. 
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 бесповратних средстава за акцију са више корисника број VS/2018/0382 између Европске 
комисије и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
- Закључак Владе број 337-5552/2015 од 21.05.2015. године 
* Како је у ЕУ почео нови програмски циклус, програм за запошљавање и социјалне иновације прелази у тзв. Осу за 
запошљавање и социјалне иновације у оквиру Европског социјалног фонда +. Државе које нису чланице морају да 
поново испреговарају своје чланство у програму и закључе нови споразум.  

 
Циљ 1: Унапређење политике запошљавања и промовисања социјалне инклузије и социјалних иновација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број пројеката финансираних из програма ЕАСИ 
 
Koментар: Број пројеката финансираних из програма 
ЕАСИ 
 
Извор верификације: Извештај ЕК 

број 2022 1 1 1 1 
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2. Плаћање годишње контрибуције за учешће у Програму 
 
Koментар: Плаћање годишње контрибуције за учешће у 
Програму 
 
Извор верификације: Извештај ЕК 

број 2022 1 1 1 1 

 
Пројекат: 5001 - Доградња ЕДМС система са интеграцијом са другим системима 
 
Програм коме припада: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи, Закон о електронском документу, као и Уредба о канцеларијском 
пословању органа државне управе које се односе на органе који су успоставили сопствено софтверско решење, као 
и одредбе 

 
Опис: Пројекат Доградња EDMS система са интеграцијом са другим системима односи се на софтверску доградњу 
EDMS система министарства и његову интеграцију са другим системима ради размене електронских докумената 
министарства (''систем за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите'', ''систем борачко-инвалидске 
заштите''), системима организација обавезног социјалног осигурања (РФПиО, НсЗ) и електронском писарницом коју 
успоставља Служба надлежна за пројектовање, усклађивање и функционисање система електронске управе у Р 
Србији. 

 
Циљ 1:  Доградња EDMS министарства и интеграција са другим системима социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, организација за 
обавезно социјално осигурање и са писарницом коју успоставља надлежна служба Владе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број интеграција ЕДМС 
 
Koментар: Пројекат Доградња EDMS система са 
интеграцијом са другим системима односи се на 
софтверску доградњу EDMS система министарства и 
његову интеграцију са другим системима ради размене 
електронских докумената министарства (''систем за 
заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне 
заштите'', ''систем борачко-инвалидске заштите''), 
системима организација обавезног социјалног 
осигурања (РФПиО, НсЗ) и електронском писарницом 
коју успоставља Служба надлежна за пројектовање 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2022 0 5 5 5 

 
Пројекат: 7011 - ИПА 2013 - Друштвени развој 
 
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 03.06.2014. 
године 

 
Опис: Повећање ефикасности и свеобухватности 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 потражње, повећање ефикасности 
политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала радни однос 
коришћењем субвенција за запошљавање. 
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Циљ 1: Развити систем који ће значајно допринети ефикасном и ефективном подударању понуде и тражње и укупног функционисања 
тржишта рада са посебним акцентом на укључивање особа са инвалидитетом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број незапослених особа са инвалидитетом 
регистрованих на НСЗ   
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2018 14562 12628   

2. Повећано учешће незапослених ОСИ  у програмима 
професионалне рехабилитације 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2018 7521 2770   

 
ПРОГРАМ: 0803 - Активна политика запошљавања 
 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број вишкова којима је решен радно-правни статус 
 
Koментар: Број вишкова којима је решен радно правни 
статус 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма 
распореда и коришћења средстава Транзиционог фонда 

број 2020 461 500 300 200 

 
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.  

 
Циљ 1: Решавање радно правног статуса запослених 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2020 461 500 300 200 

 
Програмска активност: 0004 - Подршка предузећима за професионалну рехабилитацију особа са 
инвалидитетом 
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Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања 

 
Правни основ: Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању 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 
средства за побољшање услова рада у овим предузећима са циљем јачања капацитета за спровођење 
професионалне рехабилитације, запошљавање и одржање запослења  особа са инвалидитетом, која се 
запошљавају под општим и посебним условима. Тренутно послује 63 предузећа за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом, са важећом дозволом за рад која запошљавају око 1.160 особа са 
инвалидитетом за које се на месечном нивоу обезбеђују средстава за исплату субвенција зарада за запослене 
особе са инвалидитетом. 

 
Циљ 1: Запошљавање и одржање запослења особа са инвалидитетом у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа са инвалидитетом и јачање капацитета ових предузећа 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број особа са инвалидитетом које су оствариле право 
на исплату субвенција зарада 
 
Koментар: Кроз ову програмску активност пружа се 
подршка предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање ОСИ обезбеђивањем 
средстава за субвенције зарада за запослене особе са 
инвалидитетом 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2019 
1131 (679 

мушкараца и 
452 жене) 

1191 (715 
мушкараца и 

476 жена) 

1211 (727 
мушкараца и 

484 жена) 

1220 (732 
мушкараца и 

488 жена) 

2. Број предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом која су остварила 
право на средства за побољшање услова рада 
 
Koментар: Кроз ову програмску активност пружа се 
подршка предузећима за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање ОСИ обезбеђивањем 
средстава за субвенције зарада за запослене особе са 
инвалидитетом 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

проценат 2019 
82,14% од 

укупног броја 
запослених 

85% од 
укупног броја 

запослених 

87% од 
укупног броја 

запослених 

90%од 
укупног броја 

запослених 

 
Програмска активност: 0005 - Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне 
службе за запошљавање 
 
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања 

 
Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
 

 
Опис: Реализација мера активне политике запошљавања за ОСИ којима се стичу знања, вештине и компетенције 
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 могућности за запошљавање 

 
Циљ 1: Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број незапослених особа са инвалидитетом укључених 
у мере активне политике запошљавања и активности 
професионалне рехабилитације незапослених особа са 
инвалидитетом 
 
Koментар: Број незапослених особа са инвалидитетом 
укључених у мере активне политике запошљавања 
 
Извор верификације: Извештај о верификацији НАПЗ-а 

број 2020 
2.036( 992 

жена и 1.044 
мушкараца)  

2.185(1.092 
жена и 1.093 
мушкараца) 

2.185(1.092 
жена и 1.093 
мушкараца) 

2.185(1.092 
жена и 1.093 
мушкараца) 

 
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, који има за циљ повећање радне активације радно 
способних лица која се налазе у систему социјалне заштите, теже запошљивих незапослених лица у складу са 
прописима из области запошљавања и осталих теже запошљивих лица из посебно осетљивих категорија. 

 
Циљ 1: Социјално предузетништво 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лица из категорије друштвено осетљивих група 
 
Koментар: Подстицај за развој социјалног 
предузетништва 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства и 
Регистар социјалних привредних субјеката 

број 2020 0 30 50 50 

2. Број основаних привредних субјеката са статусом 
социјалног предузетништва 
 
Koментар: Подстицај за развој социјалног 
предузетништва 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства и 
Регистар социјалних привредних субјеката 

број 2020 0 30 50 50 

 
Програмска активност: 0007 - Подршка ИТ преквалификацији 
 
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања 

 
Правни основ: Национална стратегија запошљавања. 

 
Опис: Подршка ИТ преквалификацији 

 
Циљ 1: Подршка развоју ИТ сектора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број полазника за преквалификацију 
 
Koментар: Подршка развоју ИТ сектора 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2020 800 800 800 800 

 
Пројекат: 4001 - Јачање локалне политике запошљавања 
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Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања 

 
Правни основ: Споразум о реализацији пројекта техничке сарадње  и Стратегија запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021 до 2026. године 

 
Опис: Подршка најосетљивијим и теже запошљивим категоријама незапослених у повећању запошљивости и 
запошљавања кроз пилотирање иновативних интервенција запошљавања на локалном нивоу кроз партнерство и 
сарадњу између различитих институција/актера на локалном нивоу 

 
Циљ 1: Побољшање друштвено-економског положаја категорија теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних услуга и/или мера у 
склопу локалне политике запошљавања, усмерених ка унапређењу запошљивости, радне интеграције и перспектива за запошљавање 
незапослених лица (превасходно из категорија теже запошљивих), као резултата сарадње и координације релевантних локалних актера, 
чиме се доприноси и унапређењу укупне ситуације на локалном тржишту рада. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних јединица локалне самоуправе  
 
Извор верификације: Извештај МРЗБСП 

број 2022 0 10   

 
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 
спровођењу уговора за услуге на локалном нивоу у складу с правилима ЕУ, али и помоћ у усклађивању домаћег 
законодавства у области безбедности и здравља на раду 

 
Циљ 1: Повећање запослености младих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број успостављених иновативних услуга за младе 
 
Koментар: 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 спровођењу уговора за услуге на 
локалном нивоу у складу с правилима ЕУ, али и помоћ у 
усклађивању домаћег законодавства у области 
безбедности и здравља на раду 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2016 0 0 0 0 

 
Пројекат: 7084 - ИПА 2020 - Подршка спровођењу мера активне политике запошљавања 
 
Програм коме припада: 0803 - Активна политика запошљавања 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије потписан 29.маја 
2020.године 
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Опис: Модернизација тржишта рада и пружање услуга и побољшање приступа запошљавању теже запошљивих 
особа 

 
Циљ 1: Модернизоване институције и услуге тржишта рада ради пружања прилагођене помоћи и побољшања приступа могућностима 
запошљавања теже запошљивих особа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових/модификованих чињенично заснованих и 
примењених активних мера политике запошљавања 
(развијених и пилотираних) 
 
Koментар: Модернизација тржишта рада и пружање 
услуга и побољшање приступа запошљавању теже 
запошљивих особа 
 
Извор верификације: Национална служба за 
запошљавање 

број 2018 0 2 4 5 

2. Проценат незапослених регистрованих код 
Националне службе за запошљавање који су у оквиру 
нових активних мера политике запошљавања запослени 
или укључени у програме АМПЗ и разврстани по 
категоријама- млади, жене, ОСИ, Роми 
 
Koментар: Модернизоване институције и услуге 
тржишта рада ради пружања прилагођене помоћи и 
побољшања приступа могућностима запошљавања 
теже запошљивих особа 
 
Извор верификације: Национална служба за 
запошљавање 

проценат 2018 0 20 35 35 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0902 - 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 програма 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2019 52029 53500 53500 53500 

2. Просечан број породица које користе право на новчану 
социјалну помоћ  
 
Koментар: Просечан број породица које користе право 

број 2019 99837 100000 100000 100000 
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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, Споразум о сарадњи између Владе РС и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2019 52029 53500 53500 53500 

2. Просечан број породица које користе право на новчану 
социјалну помоћ 
 
Koментар: просечан број породица 
 
Извор верификације: извештај о раду Министарства 

број 2019 99837 100000 100000 100000 

 
Програмска активност: 0004 - Подршка удружењима и локалним заједницама 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Закон о социјалној заштити 
 

 
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     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат 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 

проценат 2019 87,8 87 87 87 
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заједници ради смањења социјалне искључености   
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 
2. Проценат 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 

проценат 2019 87,8 87 87 87 

 
Циљ 2: Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку удружењима грађана     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2019 2 3 3 3 

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 

број 2019 33715 35300 35300 35300 

 
Програмска активност: 0006 - Заштита положаја особа са инвалидитетом  
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ:  Закон о удружењима, Закон о играма на срећу, Царински закон, Закон о повластицама у 
унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица 

 
Опис:  1. Сагледавање стања, потреба и могућности у циљу развоја политика намењених унапређењу положаја 
особа са инвалидитетом. 2. Расписивање јавних конкурса од јавног значаја за подношење предлога програма за 
унапређење положаја особа са инвалидитетом.  3. Мониторинг и пружање стручне помоћи у реализацији програма 
за унапређење положаја особа са инвалидитетом. 4. Израда анализа и извештаја о реализованим активностима и 
пруженој финансијској подршци савезима и удружењима особа са инвалидитетом. 5. Рефундирање плаћеног ПДВ-
а за увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом. 6. Исплата накнада превозницима за извршен 
повлашћени превоз особа са инвалидитетом у унутрашњем путничком саобраћају. 7. Исплата банкарских трошкова 
за извршене исплате на име рефундације средстава по основу плаћеног ПДВ-а за увоз моторних возила од стране 
особа са инвалидитетом. 
 
 
 

 
Циљ 1: Уређење и унапређење сарадње социјалних партнера 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број особа са инвалидитетом које су оствариле право 
на рефундацију ПДВ за увоз моторних возила  

број 2019 109 140  142  144 



587 
 

 
Koментар: Сагледавање стања, потреба и могућности 
у циљу развоја политика намењених унапређењу 
положаја особа са инвалидитетом. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 
2. Број програма од јавног интереса у области заштите 
особа са инвалидитетом 
 
Koментар:  У току године расписује се конкурс којим се 
финансирају програми којима се побољшава 
приступачност физичког окружења кроз унапређење 
просторно-техничких услова рада удружења особа са 
инвалидитетом, изједначавају могућности и јачају 
капацитети особа са инвалидитетом у циљу 
стварања могућности за њихову укљученост у све 
области друштвеног живота и подиже свест 
друштвене заједнице о особама са инвалидитетом 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 

број 2019 123 
135 (10 

програма за 
жене ОСИ) 

137 (13 
програма за 
жене ОСИ) 

140 (15 
програма за 
жене ОСИ) 

 
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 Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника 
 
Koментар: Број корисника смештених у приватне 
домове 
 
Извор верификације: извештај министарства 

број 2019 29 50 50 50 

 
Пројекат: 4003 - Помоћ мигрантској популацији у Србији  
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Финансијски споразум „CRIS 2019/041-528” и „2020/042-850” и „RS10P0515” 

 
Опис:  Пројекат „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – Унапређење смештајних капацитета, социјалне 
заштите и приступа образовању”, пројекат  „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији –  Унапређење 
смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању II", пројекат „Јачање капацитета и  партнерства  
у области управљања миграцијама у Србији” и пројекат „Подршка Републици Србији у управљању миграцијама у 
Србији – Унапређење смештајних капацитета, социјалне заштите и приступа образовању III". 
 

 
Циљ 1: Заштита миграната и подршка локалним самоуправама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечан број малолетних миграната без пратње који 
користе помоћ у РС на месечном нивоу 
 
Koментар:  “Специјалне мере за јачање капацитета 

број 300 2018 200 200 200 
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Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању 
са појачаним мешовитим миграционим токовима“ 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 
 
Пројекат: 5001 - Израда и имплементација информационог система за подршку пословним процесима 
у спровођењу социјалне заштите - СОЗИС 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Закон о социјалној заштити 

 
Опис: Израда и имплементација информационог система за социјалну заштиту којим ће се омогућити подршка 
пословима, односно пословним процесима у спровођењу социјалне заштите у Републици Србији Циљеви пројекта 

 
Циљ 1: Подршка пословним процесима у спровођењу социјалне заштите 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат имплементације система 
 
Koментар: Израда и имплементација информационог 
система за социјалну заштиту којим ће се омогућити 
подршка пословима, односно пословним процесима у 
спровођењу социјалне заштите у Републици Србији 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

проценат 2020 0    

 
Пројекат: 5002 - Регистар Социјална карта 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Акциони план  за реализацију програма Владе РС, који је  садржан  у документу  ЕРП Владе РС 

 
Опис: Успостављање јединственог регистра Социјална карта на основу података, утврђених кроз централизовано 
софтверско решење у области социјалне заштите, који се преузимају из евиденција из области социјалне заштите 
које води Министарство у складу са законом и екстерних евиденција других органа државне управе. 

 
Циљ 1: Наставак реализације развоја Регистра социјална карта (Информационог система СК) кроз повезивање, обједињавање и 
синхронизацију података из екстерних електронских службених евиденција у Р. Србији од значаја за социјално-економски статус лица која 
остварују права из социјалне заштите и лица која учествују у остваривању права (2.фаза развоја). 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број органа јавне управе (екстерних извора података) 
са којима је извршено информационо  
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 

ком 2020 0    

 
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: 337-2545/2014-1 од 25.03.2014 и 05 Број 48-4884/2014-1 од 
3.6.2014. године 
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Опис: Имплементација социјалних услуга у заједници и социјалних пословних иницијатива у циљу подршке 
социјалној 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката у области социјалне 
економије 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2018 3 0   

 
Пројекат: 7085 - ИПА 2020 - Модернизација система социјалне заштите 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије потписан 29. маја 2020. 
године 

 
Опис: Модернизација система социјалне заштите за процену и предвиђање потреба најугроженијих и унапређење 
њиховог благовременог приступа квалитетним, одрживим и приступачним услугама у заједници 

 
Циљ 1: Унапређење политике социјалне заштите и промовисања социјалне инклузије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број јединица локалних самоуправа које су корисници 
подршке у форми општинских пакета подршке за 
руковођење мерама социјалне политике на локалу 
 
Koментар: Модернизација система социјалне заштите 
за процену и предвиђање потреба најугроженијих и 
унапређење њиховог благовременог приступа 
квалитетним, одрживим и приступачним услугама у 
заједници 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 

број 2018 0 20 20  

2. Број мобилних тимова за инклузију Рома 
 
Koментар: Модернизација система социјалне заштите 
за процену и предвиђање потреба најугроженијих и 
унапређење њиховог благовременог приступа 
квалитетним, одрживим и приступачним услугама у 
заједници 
 
Извор верификације: Извештај СКГО 

број 2018 50 50 60  

 
ПРОГРАМ: 0903 - Породично-правна заштита грађана 
 
Опис: Исплата права у складу са  Законом о финансијској подршци породици са децом на:  накнаду зарада 
запосленим за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета; остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, родитељски додатак за прво 
дете (једнократно), друго, (у 24 једнаке месечне рате) треће и четврто (у 120 једнаких месечних рата);   новчана 
средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу  
рођења детета, једнократну помоћ за рођење другог и трећег детета, дечији додатак - исплата за прво, друго, треће 
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и четврто дете;   накнада трошкова боравка у предшколским установама за децу без родитељског старања, децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и децу корисника новчане социјалне помоћи.   
     
 
 

 
Циљ 1: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 о раду министарства 

број 2021 54723 57876 57876 57876 

2. Број новорођене деце 
 
Koментар: Број новорођене деце 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

број  2021 85297 90000 90000 90000 

 
Циљ 2: Побољшање основних потреба деце у материјално угроженим породицама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број деце која живе у сиромаштву - дечији додатак 
 
Koментар: Број деце која живе у сиромаштву 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 

број 2021 272041 290000 290000 290000 

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 о раду 

број 2021 2037 2500 2500 2500 

 
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: Исплата права у складу са  Законом о финансијској подршци породици са децом на:  накнаду зарада 
запосленим за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета; остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, родитељски додатак за прво 
дете (једнократно), друго, (у 24 једнаке месечне рате) треће и четврто (у 120 једнаких месечних рата);   новчана 
средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу  
рођења детета, једнократну помоћ за рођење другог и трећег детета, дечији додатак - исплата за прво, друго, треће 
и четврто дете;   накнада трошкова боравка у предшколским установама за децу без родитељског старања, децу са 
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом и децу корисника новчане социјалне помоћи.   
     

 
Циљ 1: Побољшање основних потреба деце у материјално угроженим породицама 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број деце која живе у сиромаштву- дечији додатак 
 
Koментар: Број деце која живе у сиромаштву- дечији 
додатак 
 
Извор верификације: извештај министарства 

број 2021 272041 290000 290000 290000 

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 

број 2021 2037 2500 2500 2500 

 
Циљ 2: Усклађивање рада и родитељства и подстицање рађања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 54723 57876 57876 57876 

2. Број новорођене деце - родитељски додатак 
 
Извор верификације: извештај министарства 

број 2021 85297 90000 90000 90000 

 
ПРОГРАМ: 0904 - Борачко-инвалидска заштита 
 
Опис: Обезбеђивање исплате права: личних инвалиднина и породичних инвалиднина,  додатака за негу и помоћ, 
ортопедских додатака, борачких додатака, права на путничко моторно возило, бањска и климатска лечења,  
месечних новчаних примања, породичних додатака, бесплатне и повлашћене вожње корисника, помоћи у случају 
смрти, накнада погребних трошкова; 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника бањско климатског опоравка 
здравствено угрожених војних инвалид 
 
Koментар: Број корисника бањско климатског опоравка 
здравствено угрожених војних инвалид 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

број 2017 400 450 450 420 

 
Циљ 2: Унапређење области неговања традиција ослободилачких ратова Србије  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број догађаја, који промовишу неговање традиција у 
земљи и иностранству  
 
Koментар: Број догађаја, који промовишу неговање 
традиција у земљи и иностранству  

број 2017 40 50 50 50 
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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 

број 2017 25 25 25 20 

 
Циљ 3: Унапређење положаја корисника у области борачко-инвалидске заштите кроз подршку удружењима 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2017 25 30 30 30 

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 

број 2017 25 35 35 35 

 
Програмска активност: 0001 - Права корисника борачко-инвалидске заштите 
 
Програм коме припада: 0904 - Борачко-инвалидска заштита 

 
Правни основ: Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица; 
Закон о ратним меморијалима; Закон о удружењима  и други подзаконски акт 
 

 
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:  Закон о ратним меморијалима 
 

 
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 
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Владе за неговање традиција ослободилачких ратова Србије. 
 

 
Циљ 1: Одржавање ратних меморијала 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2017 25 25 25 20 

 
Циљ 2: Подизање нивоа популаризације историјских догађаја и личности 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број објављених обележавања у медијима  
 
Koментар: Број објављених обележавања у медијима  
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

број 2017 35 35 35 35 

2. Број одржаних комеморација поводом обележавања 
значајних историјских догађаја  
 
Koментар: Број одржаних комеморација поводом 
обележавања значајних историјских догађаја  
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

број 2017 40 40 40 40 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 45 45 
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Циљ 2: Шира популаризација обележавања значајних историјских догађаја преко удружења борачко инвалидских организација 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

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 

број 2017 35 35 35 35 

 
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 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

 
ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 
 
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 

 
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 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 23 23 23 

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 

проценат 2017 95 93 85 85 

 
Циљ 2: Побољшање стања безбедности и здравља на раду у високоризичним делатностима 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

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 

проценат 2017 70 73 73 73 

 
Глава 30.2 - 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. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

 
ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 
 
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.  
 

 
Глава 30.3 - 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 неискоришћени 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 економских 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 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

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

 
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 исплаћена услед стечаја послодавца. Захтев се подноси Фонду солидарности који одлучује о праву запосленог 
а жалбени поступак се води пред Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Против 
одлука Министарства 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 
Закон о Социјално-економском савету 

 
Опис: Активност се спроводи механизмима институционалне 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 уговора и локалних савета. 

 
Циљ 1: Уређење и унапређење сарадње социјалних партнера 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број закључених гранских колективних уговора 
 
Koментар: Број закључених гранских колективних 
уговора 
 
Извор верификације: Извештај о раду  

број 2016 18 25 25 25 

2. Број основаних локалних савета 
 
Koментар: Број основаних локалних савета 
 
Извор верификације: извештај о раду  

број 2016 18 26 27 24 

 
Глава 30.4 - УСТАНОВЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Опште образложење корисника: 
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Установе у области социјалне заштите у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
обављају поверене послове у оквиру својих програмских активности које се односе на 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 програма 
социјалне заштите у локалним заједницама. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

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

 
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 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. 
 
 

 
Циљ 1:  Редовно обављање послова јавних овлашћења     
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у центрима за социјални рад и 
центрима за породични смештај и усвојење који 
обављају послове јавних овлашћења, а који су завршили   
 
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: Извештај Министарства 

број 2019 1833 1833 1833 1833 

2. Проценат 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  
 

проценат 2019 100 100 100 100 
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Извор верификације: Извештај Министарства 
 
Циљ 2:  Обезбеђивање  материјално техничких услова и достизање стандарда за пружање услуга социјалне заштите  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат установа социјалне заштите којима су 
обезбеђена средства за инвестиционо и текуће 
одржавање зграда и објеката у односу на укупан број 
установа социјалне заштите  
 
Koментар: Проценат 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 Министарства 

проценат 2019 9,1 13 13 13 

2. Проценат установа социјалне заштите којима су 
обезбеђена средства за капитална улагања у зграде и 
објекте у односу на укупан број установа социјалне 
заштите   
 
Koментар: Проценат 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 Министарства 

проценат 2019 5,7 11 11 11 

 
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 старањa 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лица на породичном смештају  
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2019 8140 8140 8140 8140 

2. Број породица које пружају услугу породичног 
смештаја  
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

број 2019 4820 4800 4800 4800 

 
Програмска активност: 0015 - Подршка раду установа 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 
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Опис: Програмска активност усмерена је, пре свега на инвестициона улагања у објекте и опрему у установама, као 
и обезбеђивање недостајућих средстава  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 административних поступака, одлука судова или надлежних државних органа, у 
спровођењу реформских пројеката и у поступку трансформације установа 

 
Циљ 1:   Одржавање ликвидности установа у текућем и инвестиционом пословању 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 Министарства 

број 2021 39 40 40 40 

2. Проценат 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 Министарства 

проценат 2021 27 30 30 30 

 
Програмска активност: 0016 - Права корисника ван мреже установа социјалне заштите 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Закон о социјалној заштити, Закон о азилу 

 
Опис: Помоћ за оспособљавање за рад  азиланата, новчана помоћ  смештај у специјалне болнице 

 
Циљ 1: Смештај у специјалне установе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат повећања средстава за смештај  у специјалне 
установе 
 
Koментар: Помоћ за оспособљавање за рад  азиланата , 
новчана помоћ  смештај у специјалне болнице 
 
Извор верификације: Извештај Министарства 

проценат 2022 100 110 120 120 

 
Пројекат: 4004 - Инвестиције у установе социјалне заштите 
 
Програм коме припада: 0902 - Социјална заштита 

 
Правни основ: Закон о социјалној заштити 
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Опис: Активност је усмерена на завршетак објекта Геронтолошког центра у Ваљеву и улагање у опрему како би се 
објекат оспособио за смештај корисника почетком 2023. године. 

 
Циљ 1: Опремање и стављање у функцију Геронтолошког центра Ваљево 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника смештених у Геронтолошки центар 
Ваљево 
 
Извор верификације: Извештај министарства 

број 2022 0    

 
Раздео 31 

 
МИНИСТАРСТВО СПОРТА 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство спорта обавља послове државне управе који се односе 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 

 
СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина 

 
ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта 
 
Опис: Кроз овај програм врши се спровођење мера и активности утврђених Законом o спорту и Стратегијом развоја 
спорта у Републици Србији, 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       
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена које су оствариле медаље на међународним 
такмичењима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај националних 
гранских спортских савеза 

број 2022 0 50 100 150 

2. Број освојених медаља на међународним 
такмичењима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза 

Број 2016 36 30 30 30 
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Циљ 2: Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом 

       
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број деце, омладине и особа са инвалидитетом који су 
укључени у програме спортских активности 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза 

Број 2015 5000 6000 6500 6500 

2. Број жена које се су укључене у програме спортских 
активности 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза 

Број 2015 2000 2500 2500 2500 

 
Циљ 3: Спречавање негативних појава у спорту и промоција позитивних спортских  вредности  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спортиста који су учествовали у промотивним 
активностима о борби против негативних појава у спорту 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза 

Број 2015 1000 1000 1000 1000 

2. Учешће допинг позитивних случајева у укупном броју 
урађених контрола 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај АДАС 

% 2013 1,5 1,4 1,4 1,4 

 
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: 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 
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инфраструктурним пројектима. 

 
Циљ 1: Побољшање услова за реализацију школског и универзитетског спорта 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спортских секција и дугих ваннаставних 
активности у оквиру школског и универзитетског спорта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу 
Стратегије 

Број 2015 50 100 120 120 

2. Број школа укључних  у пројекат „Спорт у школе” 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји  о реализацији 
програма  

Број 2015 106 150 150 150 

 
Циљ 2: Повећање ефикасности државног улагања у врхунски спорт 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених Правилника за финансирање спорта на 
свим нивоима власти, из различитих извора 
финансирања 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај о спровођењу 
Стратегије 

Број 2015 176 150 150 150 

 
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; праћење и 
спровођење међународних споразума и конвенција, као и билатералних и мултилатерарних програма сарадње у 
области спорта и омладине.  
 
 

 
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 



604 
 

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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спортиста такмичара укључених у програме 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза о реализацији програма  

Број 2015 3000 4000 4500 4500 

2. Број финансираних грана спорта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза о реализацији програма  

Број  2015 93 91 92 93 

 
Циљ 2: Подизање капацитета и унапређње стручног рада у области врхунског спорта 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лиценцираних тренера  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације:  Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза о реализацији програма  

Број 2015 200 500 550 550 

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 2015 50 300 350 350 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих стручних скупова и семинара за 
националне гранске спортске савезе у неолимпијским 

Број 2015 20 50 55 55 
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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  

Број 2015 20 45 50 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. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

2. Број учесника у програмима који се реализују у 
јединицама локалне самуправе 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Спортског 
савеза Србије о реализацији програма  

Број 2015 150 450 550 550 

 
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. 

 
Циљ 1: Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског спорта у олимпијским спортовима   
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих програма  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Олимпијског 
комитета Србије о реализацији програма  

Број 2015 30 30 30 30 

2. Број спортиста укључених у реализацију програма у 
олимпијским спортовима 
 
Koментар: / 
 

Број 2015 500 550 600 600 
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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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена обухваћених програмима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Олимпијског 
комитета Србије о реализацији програма 

број 2022 0 150 160 200 

2. Број спортиста којима је обезбеђено учешће на 
међународним такмичењима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Олимпијског 
комитета Србије о реализацији програма  

Број 2015 500 550 600 600 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих програма  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 
Параолимпијског комитета Србије о реализацији 
програма  

Број 2015 30 30 30 30 

2. Број спортиста параолимпијаца укључених у 
реализацију програма  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 
Параолимпијског комитета Србије о реализацији 
програма  

Број 2015 500 500 500 500 

 
Циљ 2: Стварање услова за учешће на Параолимпијским играма, Светским и Европским првенствима у параолимпијским дисциплинама  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организиваних припрема спортиста у 
параолимпијским спортским дисциплинама 
 

Број 2015 40 40 40 40 
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Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 
Параолимпијског комитета Србије о реализацији 
програма  
2. Број спортова обухваћених програмима  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештај 
Параолимпијског комитета Србије о реализацији 
програма  

Број 2015 20 30 30 30 

 
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  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број категорисаних спортиста који су  учествовали на 
међународним и националним спортским такмичењима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 500 600 650 650 

2. Број подржаних међународних и националних 
спортских такмичења 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 40 55 60 60 

 
Циљ 2: Ефикасно спровођење и координација активности припреме такмичења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број међународних спортских организација учесника 
такмичења 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 30 40 45 45 

2. Број страних спортиста учесника такмичења 
 
Koментар: / 
 

Број 2015 500 1600 1700 1700 
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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 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број грана спорта у којима се организују кампови 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 50 60 60 60 

2. Број перспективних спортиста који су учествовали на 
спортским камповима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 2500 3000 3200 3200 

 
Циљ 2: Подршка развоју младих перспективних спортиста кроз програме спортских кампова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број младих перспективних спортиста који су 
остварили спортски резултат на међународним 
такмичењима после учествовања на спортском кампу 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 1000 1000 1000 1000 

2. Број младих перспективних спортиста који су 
остварили учешће у сениорским категоријама након 
учешћа у кампу 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 500 500 500 500 

 
Програмска активност: 0013 - Стипендирање врхунских спортиста 
 
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта 
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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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број стипендираних спортиста 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: База података објављена на сајту 
МОС 

Број 2015 360 450 460 460 

2. Број стипендираних спортиста који су освојили медаље 
на међународним такмичењима  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: База података објављена на сајту 
МОС 

Број 2015 300 300 300 300 

 
Циљ 2: Унапређење спортско медицинске заштите спортиста стипендиста  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Број 2015 360 450 460 460 

2. Број стипендиста који су два пута годишње 
присуствовању семинарима (online) које организује 
Антидопинг агенција РС на тему спречавања допинга у 
спорту  
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Антидопинг агенције РС 

Број 2015 360 450 460 460 

 
Програмска активност: 0014 - Новчане награде за врхунске спортске резултате 
 
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. 
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Циљ 1: Афирмација врхунских спортских резултата ради континуираног постизања врхунских резултата 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 150 110 110 110 

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 

Број 2016 36 20 20 20 

 
Циљ 2: Промоција вредности врхунских спортских остварења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број објављених позитивних текстова у 
специјализованим ревијама и часописима 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 30 30 30 30 

2. Број објављених промотивних и афирмативних 
публикација 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза 

Број 2015 30 30 30 30 

 
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  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1.  Број врхунских спортиста којима се исплаћују 
национална признања као носиоцима светског рекорда у 
олимпијским и параолимпијским спортским 
дисциплинама 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: База података објављена на сајту 
МОС 

Број 2016 15 14 15 15 

2. Број исплаћених националних признања   
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: База података објављена на сајту 
МОС 

Број 2016 550 590 595 595 

 
Циљ 2: Стварање позитивних узора и подстрека младима за остварење врхунских спортских резулатата  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број носилаца националног признања који су се 
одазвали позиву Министарства ради учешћа у 
промотивним активностима које доприносе развоју и 
афирмацији спорта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза  

Број носилаца 
НП промотера 2015 150 150 150 150 

2. Број промотивних активности-афирмативних акција 
савеза за бављење спортом младих перспективних 
спортиста 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји националних гранских 
спортских савеза  

Број 
промотивних 

активности 
2015 30 40 50 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 позива- конкурса. 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број грана спорта којима су понуђени бесплатни Број 2016 0 50 50 50 
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спортски садржаји. 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји националних 
гранских спортских савеза и других организација у 
области спорта о реализацији посебних програма  
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  

Број 2016 0 1000 1500 1500 

 
Циљ 2: Обезбеђење услова за безбедно бављење спортом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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  

Број 2016 0 50 50 50 

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  

Број 2016 0 30 30 30 

 
Програмска активност: 0018 - Међународна сарадња у области спорта 
 
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта 

 
Пројекат: 000559 - Организација Европског првенства у ватерполу 2024. 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих промотивних активности 
организатора првенства 
 
Koментар: - 
 

број 2023 0 20 0  
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Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 
2. Проценат реализације планираних активности 
припреме првенства 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 

проценат 2023 0 50 100  

 
Циљ 2: Успешна реализација такмичења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца првенства 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 

број 2023 0 0 10000  

2. Број учесника првенства 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 

број 2023 0 0 500  

 
Пројекат: 4010 - Организација Светског првенства у веслању 2023. 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих промотивних активности 
организатора првенства 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 

број 2020 0 20   

2. Проценат реализације планираних активности 
припреме првенства 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 

проценат 2020 0 100   

 
Циљ 2: Успешна реализација такмичења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца првенства 
 
Koментар: / 

број 2020 0 2000   
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Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 
2. Број учесника првенства 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Надзорног одбора 
предузећа 

број 2020 0 1000   

 
Пројекат: 4017 - Одржавање Београдског маратона 
 
Програм коме припада: 1301 - Развој система спорта 

 
Правни основ: Закон о спорту 

 
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 ради 
реализације програма и програмских активности, у складу са Законом о спорту, члан 118. став 6. 

 
Циљ 1: Ефикасно спровођење активности припреме такмичења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих промотивних активности 
организатора такмичења 
 
Извор верификације: извештај предузећа 

број 2022 0 40 40 40 

2. Проценат реализације планираних активности 
припреме међународних такмичења 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: извештај предузећа 

проценат 2022 0 100 100 100 

 
ПРОГРАМ: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 
 
Опис: У оквиру овог програма се спроводе активности усмерене на развој и унапређење система спорта кроз 
учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и спортске инфраструктуре од интереса за 
Републику Србију. Изградњом нових и капиталним одржавањем постојећих спортских објеката стварају се 
адекватни услови за спортске активности врхунских спортиста, рекреативаца, деце, младих и свих других 
категорија становништва. 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених националних тренинг центара 
 
Koментар: Изградњом националних тренинг центара 
стварају се адекватни услови за спортске активности 
врхунских спортиста, рекреативаца, деце и младих.  
 

Број 2016 2 0 2 1 
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Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 
 
Циљ 2: Подстицање бављења спортом свих категорија становништва (спортиста, рекреативаца, деце и младих) стварањем услова за 
одвијање спортских активности 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених спортских објеката доступних широј 
популацији 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 1 5 5 5 

2. Број реконструисаних, адаптираних спортских објеката 
доступних широј популацији 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 0 5 5 5 

 
Програмска активност: 0001 - Изградња и капитално одржавање спортске инфраструктуре 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС до 2024. године 

 
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, опремања и одржавања спортских објеката на 
подручју Републике Србије. Поред наведеног посебно се финансирају пројекти изградње, опремања и одржавања 
спортских објеката у јединицама локалне самоуправе 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, изградња, опремање и одржавање објеката спортске инфраструктуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број завршених спортских објеката 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 

Број 2016 1 1 1 1 

2. Број изграђених, адаптираних или санираних спортских 
објеката 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 

Броj 2016 1 3 3 3 
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Циљ 2: Подршка развоју спортске инфраструктуре у јединицама локалних самоуправа из 4. групе развијености 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених спортских објеката 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 

Број 2016 0 2 2 2 

2. Број реконструисаних, адаптираних и санираних 
спортских објеката 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Завршни извештај о реализацији 
пројекта 

Број 2016 0 3 3 3 

 
Циљ 3: Обезбеђење приступачности спортских објеката особама са инвалидитетом. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спортских објеката приступачних особама са 
инвалидитетом. 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 

број 2016 0 1 1 1 

 
Пројекат: 000534 - Национални кошаркашки тренинг центар 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту 

 
Опис: Кошаркашка дворана је предвиђена да буде превасходно тренажни 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. 

 
Циљ 1: Побољшани услови за кошаркашки спорт 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Завршена изградња објекта у складу са уговором 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

да/не 2016 не не да  

2. Степен изграђености целог објекта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај надзорног органа 

Проценат 2016 0 40 100  
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Пројекат: 000560 - Изградња затвореног базену у Кошутњаку 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту 

 
Опис: Затворени базен у Кошутњаку представља саставни део ватерполо тренажног центра. Укупна вредност 
пројекта износи 2.250.000.000 динара.  

 
Циљ 1: Изграђен базен 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Завршена изградња објекта у складу са уговором 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Записник о примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова 

да/не 2023 0 не не да 

2. Степен изграђености целог објекта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај стручног надзора 

Проценат 2023 0 10 60 100 

 
Пројекат: 4011 - Изградња спортског стрелишта на Царевој ћуприји у Београду 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту 

 
Опис: Спортско стрелиште на Царевој ћуприји има дугу историју и изграђено је за време Краљевине Србије. Због 
лошег стања у којем се налази објекат неопходно је порушити стари објекат и изградити савремено и модерно 
стрелиште у складу са важећим стандардима за ту врсту објекта. Максимална спратност објекта управе и 
администрације је до П+1. Оквирна приближна површина отвореног стрелишта и припадајући партер предвиђен за 
преуређење у прилазној зони објектима је око 24.000 м2. 

 
Циљ 1: Побољшани услови за стрељачки спорт 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Завршена изградња објекта у складу са уговором 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Употребна дозвола 

да/не 2021 не да   

2. Степен изграђености целог објекта 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај стручног надзора 

Проценат 2021 0 100%   

 
Пројекат: 7025 - ИПА 2014 - Сектор целоживотног учења 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 
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Правни основ: Закон о спорту, Стратегија развоја спорта 

 
Опис: Реализацијом овог пројекта побољшава се социјална инфраструктура кроз реконструкцију, обнову и 
унапређење услова безбедности дечјих игралишта. Овим пројектом планирана је реконструкција дечијих 
игралишта у неколико локалних самоуправа у виду подршке промоцији спорта као најздравијој активности и 
припрема потребне документације за завршетак пројекта за провођење слободног времена, како у раном 
детињству тако и у младости. Реконструкцијом ових објеката повећаће се њихова сигурност и безбедност. 
 

 
Глава 31.1 - 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 

 
СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина 

 
ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта 
 
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО 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 
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здравља спортиста. Додатно, са циљем заштите добробити животиња спроводи се и допинг контрола (анализа) 
коња. 

 
Циљ 1: Смањење броја допинг позитивних у спорту 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

број 2020 42 40 40 40 

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 

број 2020 852 950 1000 1050 

 
Циљ 2: Повећање свести о штетности  допинга у спорту 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2020 650 650 650 650 

2. Број одржаних  едукација и обука 
 
Koментар:  У едукацији подједнака пажња се посвећује 
врхунским спортистима, ученицима, паралимпијским 
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 како би се изашло у 
сусрет спортистима који се такмиче или тренирају 
изван граница Србије. 
 
 
Извор верификације:  Извештај о раду - Сајт АДАС 

број 2020 6 60 50 50 

 
Циљ 3: Едукација деце у основним школама о фер плеју и антидопингу кроз обавезан наставни програм 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних укључених школа у едукацију 
 
Koментар: Пројект „I value“ има за циљ да развије, 

број 2019 0 0   
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спроведе и научно процени програм ране превенције 
допинга, усмеравајући се на школску децу узраста од 6 
до 14 година, њихове наставнике и родитеље. Програм, 
који ће заједнички развити искусни педагози и 
наставници из шест националних антидопинг 
организација, искусни експерти са два водећа 
универзитета у области превенције допинга, засниваће 
се на вредности, доказима и упознаће различите 
друштвене и политичке потребе земаља учесница.  
 
 
Извор верификације: Извештај о раду-сајт АДАС 
 
Циљ 4: Унапређење разумевања и промоција узбуњивача који указују на допинг нерегуларности у ЕУ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број попуњених упитника и едукација 
 
Koментар: Пројекат ”Understanding and promoting 
Whistleblowing on Doping Irregularities in the EU”  има за 
циљ да научно процени: у којој мери националне 
антидопинг агенције имају развијену добру праксу у 
виду узбуњивача  у области борбе против дпинга у 
спорту, у којој мери психолошки фактори утичу на 
понашање потенцијалних узбуњивача. Такође, пројекат 
има за циљ промоцију узбуњивања у области борбе 
против допинга у спорту у оквиру ЕУ кроз развој 
едукативног материјала  као и давање јасних смерница 
за раз 
 
Извор верификације: Извештај о раду-сајт АДАС 

ком 2019 0 0   

 
Глава 31.2 - 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, 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 хигијенско-медицинска 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.  
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 
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центар Караташ. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина 

 
ПРОГРАМ: 1301 - Развој система спорта 
 
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број моторичких тестирања становништва  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације:  Извештај о раду ЗСМСРС 

Број 2016 2000    2100 2300 2500 

2. Број спортско-медицинских прегледа и функционалних 
тестирања становништва  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду ЗСМСРС 

Број 2016 16350 12500 13000 13500 

 
Циљ 2: Подизање стручних и организационих капацитета организација у области спорта  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ажурираних модула апликације ''Матичне 
евиденције'' 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Закључене пријаве у модулима 

Број 2016 2 9 9 9 

2. Број спроведених надзора над стручним радом у 
области спорта  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду ЗСМСРС 

Број 2016 130 80 80 80 

 
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 
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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 укупно 32 радника. 

 
Циљ 1: Осигурање пуне комерцијалне искоришћености капацитета спортских објеката  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број уговора о закупу термина коришћења спортских 
објеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна евиденција ЗСМСРС 

Број 2016 50 88 98 108 

2. Број индивидуалних корисника 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Интерна евиденција ЗСМСРС 

Број 2016 109000 117500 117500 117500 

 
Циљ 2: Обезбеђење смештајних капацитета у пословним јединицама ЗСМСРС 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника  у  ПЈ хотелу ''Трим'' 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај ПЈ хотел ''Трим'' 

Број 2016 2937 6500 6800 6800 

2. Број корисника  у ПЈ ''Караташ'' Кладово 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај ПЈ ''Караташ'' Кладово 

Број 2015 3884 13100 13200 13200 

 
ПРОГРАМ: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 
 
Главни носилац: 13800 - МИНИСТАРСТВО СПОРТА 

 
Пројекат: 000285 - Реконструкција Центра за спортску медицину, аналитику, дијагностику и 
психологију у спорту 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту 

 
Опис: Планирана је изградња објеката од општег интереса, објекат за развој стручног рада Завода за спорт и 
медицину спорта РС. Сви планирани капацитети се односе на проширење и унапређење болничких капацитета 
имајући у виду намеру да се предметни комплекс претвори у савремени тренажно – болнички спортски комплекс. 
Постојећи објекат је обрађен у комбинацији малтера и природног фасадног камена. Предвиђено је задржавање 
постојеће материјализације уз унапређивање свих елемената екстеријера како би постојећи објекат након 
интервенције био јасно стилски заокружен са једне стране, док би са друге стране био у архитектонском контрасту 
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у односу на новоформиране делове објекта. 
Новопројектовани део објекта је пројектован тако да се употребљени материјали уклопе у постојећи амбијент 
Кошутњака. Својом једноставном формом и геометријском поделом фасада замисао је да се оствари 
ахритектонски контраст старог и новог објекта који би се нарочито сагледавао кроз остварене визуре са 
саобраћајница и пешачких стаза унутар комплекса. Предвиђени материјали су углавном просветљено стакло и 
стаклене облоге као и текстура дрвета коришћена кроз различите резистентне материјале на фасади. 

 
Циљ 1: Побољшање услова за припреме спортиста и рекреативаца 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број изграђених објеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

број 2020 2 1 1  

2. Проценат извршених радова  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Проценат извршених радова  

проценат 2020 0 100 100  

 
Пројекат: 000446 - Израда пројектне документације за затворени базен 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: Објекат је као национални тренинг центар намењен тренинзима и припремама спортиста свих категорија. 
Посебан значај се даје развоју воденог спорта у Србији. Овај пројекат предвиђа израду пројектне документације за 
изградњу "Центара водених спортова у Кошутњаку" са опремањем, који ће се налазити у Трим зона и бити саставни 
део Мултифункционалне дворане. 

 
Циљ 1: Побољшање услова припреме спортиста и рекреативаца 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спортских објеката 
 
Koментар: Број спортских објеката 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 0 1   

2. Проценат извршења радова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 0 100   

 
Пројекат: 000561 - Реновирање објекта за боравак деце  
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: plan investicionog ulaganja, zakonski propisi 
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Опис: objekat se nalazi u trim zoni, blizu hotela Trim. Potrebna su ulaganja u instalacije, krov i kompletno sredjivanje 
objekta ukljucujuci i krecenje i zamenu dotrajale unutrasnje i spoljasnje stolarije.  

 
Циљ 1: renoviranje objekta za smestaj dece  
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. renoviran objekat 
 
Извор верификације: plan 

objekat 2022 0 1   

 
Пројекат: 000562 - Адаптација амбуланте Ташмајдан 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: zakonski propisi 

 
Опис: objekta je potrebno renovirati kako bi se doveo u namenu za testiranja i zdravstvene preglede sportista 

 
Циљ 1: adaptacija ambulante 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. renoviran objekat 
 
Извор верификације: plan 

objekat 2022 0 1   

 
Пројекат: 000563 - Пројектна документација за реконструкцију атлетског стадиона 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: zakonski propisi 

 
Опис: potrebno je da se sačini projektna dokumentacija za rekonstrukciju atletskog stadiona koji se ne koristi dugi niz 
godina.  

 
Циљ 1: projektna dokumentacija za izgradnju atletskog stadiona 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. stadion 
 
Извор верификације: plan 

objekat 2022 0 1   

 
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 предвиђена адаптација скакачгог базена и замена базенске подлоге у рекреативном и дечјем 
базену. Због старости и дотрајалости, као и констатној изложености временским условима (ниске температуре 
зими и високе температуре лети) базен је пукао на више места и угрожава безбедност корисника, па је санација 
овог базена неопходна. Потребна и замена базенске подлоге на два базена (рекреативни и дечји), чији век трајања 
је истекао пре неколико година (век трајања базенске подлоге је максимално 3-5 година, у зависности од 



625 
 

произвођача) и такође, угрожава безбедност корисника. Ови радови на Отвореном пливалишту су неопходни и 
због потребе континуиране брига о објектима и базенским капацитета и одржавању капацитета на одговарајућем 
нивоу.  
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, као и 
континуирана реконструкција базенских капацитета. 

 
Циљ 1: Побољшање услова за одвијање тренажних процеса и организовање врхунских такмичења  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Побољшање услова припреме спортиста и 
рекреативаца. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај комисије за технички 
преглед 

да/не 2016 Не Да Да  

2. Проценат извршених радова  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај комисије за технички 
преглед 

Проценат 2016 0 100 100  

 
Пројекат: 5009 - Изградња ОСЦ Караташ 
 
Програм коме припада: 1303 - Развој спортске инфраструктуре 

 
Правни основ: Закон о спорту, Сагласност Владе Републике Србије на Статут Републичког завода за спорт 

 
Опис: Реконструкција ОСК „Караташ“ је подељена на више фаза. Објекат је као национални тренинг центар 
намењен тренинзима и припремама спортиста свих категорија. Овај камп је посебно значајан за развој спортског 
туризма. У 2015. години реализована је прва фаза реконструкције којом су обухваћени: реконструкција два 
смештајна објекта, од којих ће један добити функцију теретане, реконструкција два спортска терена (рукометног и 
кошаркашког) и трим стазе. Друга фаза је реализована у 2016. године и обухваћена су два смештајна објекта и 
четири спортска терена. Трећа фаза је реализована у 2017. и реконструисана су два смештајна објеката и jедан 
спортски терен. У 2018. години планирана је четврта фаза реконструкције. У 2020. години је инсталиран систем за 
грејање и хлађење у постојећој спортској дворани. Овај пројект ће се реализовати у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта и у складу са расположивим средствима. У 2021. години пета фаза, која подразумева замену 
крова ресторана и изнад сале за борилачке спортове као и замену фасадне столарије у сали. У 2023. години у ОСК 
је планирана изградња још смештајних објеката са коплетним опремањем, рушење 12 објеката који су дотрајали, 
реконструкција сале за борилачке спортове, и реконструкција осталих сала са опремањем. 

 
Циљ 1: Побољшање услова за припреме спортиста и рекреативаца     

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изградње нових смештајних објеката 
 
Koментар: Коментар: Реконструкција крова ресторана 
и постојеће сале за борилачке спортове,  
 
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 0 2 1  

2. Број реконструисаних смештајних објеката 
 
Koментар: - 

Број 2016 0 0 0  
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Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 
 
Циљ 2: Опремање смештајних и спортских објеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број смештајних објеката 
 
Koментар: реконструкција  осам постојећих 
смештајних објеката - бунгалова  
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 4 4 4  

2. Број спортских објеката 
 
Koментар: Комплетно опремање кључ у руке бунгалова  
 
Извор верификације: Извештај Комисије за технички 
преглед 

Број 2016 0 4 4  

 
Раздео 32 

 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство унутрашње и спољне трговине 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 
унутрашње и спољне трговине 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; унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне 
сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским организацијама и агенцијама 
Организације уједињених нација; 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. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 03 - Спољни послови 
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ПРОГРАМ: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 
 
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). 
Преговарање, закључивање, потврђивање и праћење примене билатералних трговинско-економских споразума и 
споразума о слободној трговини. 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, изложбама и сличним 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 130 билатералних споразума о трговинско-економској сарадњи 
(од тога МФН третман 92), 2 билатерална споразума о слободној трговини (Турска и УК), као и Споразум о 
слободној трговини са ЕАЕУ. 

 
Циљ 1: Унапређење институционалне сарадње, у циљу побољшања услова за јачање билатералних економских односа са иностранством 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених материјала о билатералној 
спољнотрговинској и економској сарадњи РС и 130 
земаља 
 
Koментар: Наведени материјали обухватају 
платформе, извештаје и информације, којима се прати 
развој билатералне трговинско-економске сарадње са 
односним земљама, 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 

Број  2016 520 600 600 600 

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 

Број 2016 50 50 50 50 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Број  2021 25 25 25 25 
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међународних и регионалних организација 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 
 
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 ССП и споразума о слободној трговини са ЕФТА и ЦЕФТА, Закон о 
спољнотрговинском пословању, Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме, Закон о извозу и увозу робе 
двоструке намене, Закон о закључивању и извршавању међународних уговора. 
 
 

 
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. 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 отклањавају 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 2021 1.389 1.390 1.400 1.400 

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 30 - економски 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 

Да/Не 2021 Не Не Да - 
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Програмска активност: 0005 - Билатерални економски односи са иностранством 
 
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 

 
Правни основ: Закон о закључивању и извршавању међународних уговора, закони о потврђивању 130 
билатералних споразума о трговинској и економској сарадњи, билатералних споразума о слободној трговини 
(Турска  и Уједињено Краљевство). 

 
Опис: Преговарање, закључивање, потврђивање и праћење примене билатералних трговинско-економских 
споразума и споразума о слободној трговини. 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, изложбама и сличним 
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 130 билатералних споразума о трговинско-економској 
сарадњи (од тога МФН третман 92), 2 билатерална споразума о слободној трговини (Турска и УК), као и Споразум о 
слободној трговини са ЕАЕУ. 

 
Циљ 1: Унапређење институционалне сарадње, у циљу побољшања услова за јачање билатералних економских односа са иностранством 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених материјала о билатералној 
спољнотрговинској и економској сарадњи РС и 130 
земаља 
 
Koментар: Наведени материјали обухватају 
платформе, извештаје и информације, којима се прати 
развој билатералне трговинско-економске сарадње са 
односним земљама, 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 

Број  2016 520 600 600 600 

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 

Број  2016 50 50 50 50 

 
Пројекат: 4003 - Учешће Републике Србије на светској изложби „EXPO 2025 - Осакаˮ 
 
Програм коме припада: 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Писмом премијерке Ане Брнабић од 29. децембра 2021. године, Република Србија потврдила je своје учешће 
на Светској изложби „EXPO 2025 – Осака“. „EXPO 2025 -Осака“ је предстојећа Светска изложба која ће се одржати у 
Осаки, Јапан, од 13. априла до 13. октобра  2025. године под слоганом „Креирање друштва будућности за наше 
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животе“ (Designing Future Society for Our Lives). Очекује се учешће 150 земаља и 25 међународних организација и 
преко 28,2 милиона посетилаца. Светска изложба је догађај који окупља људе и иновације из целог света у 
настојању да се позабави питањима са којима се човечанство суочава на глобалном нивоу, што је јединствена 
прилика за међународну промоцију и представљање Републике Србије као земље будућности окренуте 
технолошким иновацијама. Свеукупни односи Републике Србије и Јапана све више добијају на интезитету, што 
потврђује постигнут висок ниво свеобухватних односа и сарадње наших двеју држава у политичкој, економској, 
културној сфери, као и другим бројним областима. С тим у вези, предстојеће учешће Републике Србије на „EXPO 
2025 – Осака“ је од изузетне важности и за продубљивање билатералних односа са Јапаном као једном од 
привредно и технолошки најразвијенијих држава у свету.  

 
Циљ 1: Стварање услова за унапређење економских односа са иностранством, као и изградња стимулативног институционалног и 
економског окружења за одржив развој трговине, услуга и економских односа са иностранством  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Евиденција броја посетилаца 
Павиљона Републике Србије 

Број 
посетилаца 2022 0 - - 300.000 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 
 
Опис: Реализација програмских активности и пројеката у оквиру овог програма треба да осигура несметано 
уочавање и отклањање непоштене пословне праксе и неправичних уговорних одредби у циљу заштите колективног 
интереса потрошача, заштиту потрошача и вођење Националног регистра потрошачких приговора, као и вођење 
Преговарачке групе 28 -  Заштита потрошача и заштита здравља (ПГ 28). Такође, воде се и преговарачке групе 3,8. и 
10. Предузимање активности и радњи на сузбијању сиве економије и спречавању производње и промета 
кривотворених и пиратских производа. 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.           
       
 

 
Циљ 1: Осигурање праведног и сигурног функционисања тржишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Брoj  2016 3 4 4 4 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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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 Закон о заштити 
потрошача који је дефинисао овај поступак, 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 
од примене Закона, заштита колективног интереса 
потрошача заживела, на шта указујe број покренутих 
поступака. 
 
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ 

Број 2016 16 6 8 8 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изречених мера за упис у АПР и друге регистре 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду СТИ, Извештај 
Координационе комисије 

Број 2016 800 500 500 500 

2. Количина кривотворених и пиратских производа која 
се повлачи са тржишта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду СТИ и 
Обавештења носиоцима права 

Ком 2016 200.000 100.000 100.000 150.000 

 
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 општој безбедности 
производа; Закон о тржишном надзору; Закон о дувану; Закон о спречавању прања новца и финансирање 
тероризма; Закон о посредовању у промету непокретности; Закон о инспекцијском надзору; Закон о енергетици. 

 
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, усаглашеност и безбедност непрехрамбених производа, спровођење заштите права 
интелектуалне својине и заштита потрошача као и вршење и предузимање свих облика превентивног деловања 
инспекције. 

 
Циљ 1: Усклађивање активности трговаца са прописима и спречавање непоштене тржишне утакмице 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број службених саветодавних посета 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај СТИ 

Број 2019 888 2000 2500 3000 

2. Проценат извршених редовних надзора 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај СТИ 

Проценат 2016 85% 90% 90% 90% 
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Циљ 2: Заштита потрошача и уређење тржишта повлачењем неусаглашених и опасних производа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Вредност неусаглашених/опасних производа који се 
повлаче са тржишта/опозивају од потрошача 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај СТИ 

РСД 2016 175.000.000 
РСД  

100.000.000 
РСД 

100.000.000 
РСД 100.000 

2. Количина деривата која се повлачи са тржишта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај СТИ  

литар 2016 35.000 л  20.000л 20.000л 20.000л 

 
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. 

 
Опис: Програмска 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 министарства, 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. Један 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. Континуирано вођење 
регистра посредника посредством кога грађани могу сазнати које “агенције за некретнине” обављају послове 
посредовања у промету и закупу непокретности легално и која лица имају положен стручни испит. Спровођење 
стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности чиме се афирмише професија посредовања у 
промету и закупу непокретности. 

 
Циљ 1: Унапређење трговине и тржишта 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршења акционог плана за реализацију 
Стратегије развоја трговине Републике Србије 
 
Koментар: Припремљен је предлог нове Стратегије 
трговине Републике Србије са акционим планом до 2026. 
године, Стратегија је прошла јавну расправу, у току је 
прикупљање мишљења надлежних институција. 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе; Извештај о 
раду МТТТ 

Проценат 2021 0% 25% 35% 50% 
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Циљ 2: Јачање конкуренције и предузетништва у области трговине 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечан број лиценцираних посредника у промету и 
закупу непокретности по регистрованом привредном 
субјекту 
 
Koментар: Адекватан однос лиценцираних посрединка и 
регистрованих привредних субјеката доприноси 
унапређењу квалитета пословних услуга и 
конкурентности посредника у промету и закупу 
непокретности 
 
Извор верификације: Извештај регистар посредника 

Број 2016 1,9 2,65 2,70 2,73 

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 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ; Листа 
присуства на семинарима, саветовањима и 
радионицама 

Проценат 2016 / 43% 45% 50% 

 
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 развоја туризма Републике Србије за 
период од 2016. до 2025. године, Стратегија повећања извоза Републике Србије. 

 
Опис: Кроз ову програмску активност додељују се субвенције привредним субјектима за развој и очување 
традиционалних заната. Такође, позиционирање и изградња националног бренда подразумева креирање одрживе 
институционалне структуре и стварање повољног економског и друштвеног амбијента за развој снажног бренда 
Србије, као 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. Планирана је промоција бренда Србије 
посредством ког  ће се реализовати ефектна комуникација са домаћом и иностраном јавношћу посредством 
интернет портала srbijabrend.rs., као и путем мобилне апликације за Android и  ISO уређаје. Очување 
традиционалних заната има за сврху да спречи изумирање традиционалних заната, као дела културног наследства 
Србије. Традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију која подразумева 
целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су засноване на традиционалним знањима 
и технологијама, употребом природних материјала у процесу производње, уз коришћење претежно једноставних 
алата. 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 
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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). 
 

 
Циљ 1: Унапређење препознатљивости и позиције националног бренда Србије на глобалном тржишту 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца портала Србија бренд: srbijabrend.rs. 
 
Koментар: промоција бренда Србије посредством ког се 
реализује ефектна комуникација са домаћом и 
иностраном јавношћу 
 
Извор верификације: Статистика портала 
srbijabrend.rs. 

Број  2016 / 55.000 65.000 65.000 

2. Позиција националног бренда Србије на међународној 
ранг листи Brand Finance 
 
Koментар: унапређење економских односа са 
иностранством у домену развоја услуга и 
позиционирања националног бренда Србије 
 
Извор верификације: Ранг листа Brand Finance 

Ранг 2016 77. место 73. место 73. место 72. место 

 
Циљ 2: Очување и развој традиционалних заната 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца портала традиционалних заната 
www.starizanati.gov.rs 
 
Koментар: информисање јавности о програмима које 
имплементира Министарство надлежно за послове 
трговине, а односе се на очување и развој 
традиционалних заната, као и популаризацију старих 
заната, ради очувања и развоја старих заната у 
Републици Србији 
 
Извор верификације: Статистика портала 
www.starizanati.gov.rs 

Број  2016 / 55.000 65.000 65.000 

2. Индекс раста броја регистрованих традиционалних 
занатлија 
 
Koментар: Спречавање пада броја регистрованих 
традиционалних занатлија 
 
Извор верификације: АПР 

Индекс 2016 100 100 100 100 

 
Програмска активност: 0006 - Јачање заштите потрошача 
 
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 

 
Правни основ: Закон о заштити потрошача. 

 
Опис: Кроз ову програмску активност се реализују мере и активности утврђене Акционим планом за реализацију 
Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. 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. 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 



635 
 

потрошача и јединственог информационог система заштите потрошача ради се на јачању правног оквира, даљим 
усклађивањем са прописима ЕУ, а као резултат успешног вођења политике заштите потрошача усвојена је 
Преговарачка позиција за Преговарачко поглавље 28 и достављања Европској комисији на даљу процедуру. 
Унапређењем и изградњом институционалног оквира кроз јачање капацитета Министарства (Сектора за заштиту 
потрошача) и других носилаца заштите потрошача, 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 и медијских кампања и радионица). Једна од значајнијих активности је потписивање Меморандума о 
cарадњи са представницима Завода за унапређивање образовања и васпитања са циљем реализовања обука за 
наставникe и увођења заштите потрошача у образовни систем. 

 
Циљ 1: Даље јачање правног и институционалног оквира заштите потрошача 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
 
 
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ; Извештај о 
спровођењу Акционог плана за период  2019-2024. 
године 

Проценат 2018 89% 75% 92% - 

 
Програмска активност: 0007 - Подршка програмима удружења потрошача и вансудском решавању 
потрошачких спорова 
 
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 

 
Правни основ: Закон о заштити потрошача. 

 
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. Све државе чланице 
ЕУ, као и оне које настоје да то постану, дужне су да обезбеде потрошачима брз, једноставан и приступачан начин 
решавања потрошачких спорова, па је кроз ову програмску активност такође предвиђено финансирање или 
суфинансирање посредника евидентираних на Листи тела за вансудско решавање потрошачких спорова коју 
установљава и води Министарство, а све у циљу како би се обезбедило да мирно решавање спорова буде 
бесплатно или уз минималне трошкове за потрошаче, а што је у складу са Директивом о алтернативном решавању 
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потрошачких спорова. Доношење Директиве о начину поступања запослених, роковима и потребној документацији 
у вези са поднетим предлозима за вансудско решавање потрошачких спорова и захтевима за исплату накнаде 
телима за вансудско решавање потрошачких спорова, чини основу за праћење вођења потрошачког спора 
вансудским путем. Како би се потрошачима олакшао приступ оваквом начину спора, МТТТ је израдила онлајн 
платформу преко које потрошачи могу поднети захтев за покретање поступка, а приступ истој имају и тела за 
вансудско решавање потрошачких спорова. Све ове активности идентификоване су Законом о заштити потрошача, 
као кључне за спровођење и унапређење политике заштите потрошача, као и Стратегијом заштите потрошача за 
период 2019-2024. године. 

 
Циљ 1: Јачање капацитета удружења потрошача 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број ангажованих лица/број ангажованих лица женског 
пола на реализацији програма удружења потрошача 
 
Koментар: Циљна вредност овог индикатора зависи од 
броја подржаних удружења за заштиту потрошача. 
 
Извор верификације: Извештаји удружења потрошача о 
реализацији програма 

Број 2016 27/14 32/19 34/21 36/23 

2. Број подржаних удружења потрошача 
 
Koментар: Број подржаних удружења потрошача 
зависи и од броја и квалитета пријављених предлога 
програма на конкурс за финансирање програма од 
јавног интереса у области заштите потрошача, те се 
циљна вредност овог индикатора не може прецизно 
предвидети 
 
Извор верификације: Извештаји удружења потрошача о 
реализацији програма, Извештај о раду МТТТ 

Број 2016 7 9 10 11 

 
Циљ 2: Подизање нивоа информисаности потрошача и јавности о правима и интересима потрошача 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број решених приговора потрошача 
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештаји удружења потрошача о 
реализацији програма, Извештај о раду МТТТ, Извештај 
о раду Националног регистра потрошачких приговора 

Број 2016 16.394 21.000 21.500 22.000 

 
Циљ 3: Развој приступачног механизма за вансудско решавање потрошачких спорова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број поднетих предлога за покретање  поступка за 
вансудско решaвање потрошачких спорова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ, Извештаји 
о раду тела за вансудско решавање потрошачких 
спорова 

Broj 2018 7 70 100 120 

2. Број покренутих поступака за вансудско решaвање 
потрошачких спорова 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду МТТТ, Извештаји 
о раду АДР тела 

Број 2018 7 65 94 115 
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Програмска активност: 0008 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 

 
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; 
закон о буџету Републике Србије; 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 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 предвиђених Законом о буџету 
Републике Србије и Финансијским планом Министарства унутрашње и спољне трговине. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 222 - / / / 

 
Програмска активност: 0009 - Кooрдинaциja пoслoвa развоја, упрaвљaња прojeктимa и европских 
интеграција 
 
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: Одељење за европске интеграције и управљање ЕУ и другим међународним пројектима спровођењем 
редовних активности у процесу преговора за приступање 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 интеграција (Преговарачке позиције за ПГ3, ПГ10, 
ПГ28 и ради се на припреми Акционог плана за ПГ8 за испуњење мерила.)У циљу преношења  позитивне праксе и 
искустава у процесу европских  интеграција и реализације вишекорисничких ИПА пројеката, Одељење спроводи 
низ редовних активности на унапређењу сарадње 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 у областима 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 
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се послови у области европских интеграција могли успешно  обављати, неопходно је  наставити јачање 
административних капацитета Одељења и Министарства   

 
Циљ 1: Обезбеђење ефикасне координациjе послова европских интеграција из надлежности Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спровођење активности предвиђене НПАА за период  
2023 - 2025 и ССП-ом, у областима у надлежности МТТТ 
 
Koментар: Спроведене активности за поглавља у 
надлежности МТТТ за период 2023-2025 
 
Извор верификације: Годишњи извештај ЕК о напретку; 
Извештај о спровођењу НПАА; извештаји МТТТ 

Проценат 2022 97 98 99 100 

 
Циљ 2: Успешно програмирање и спровођење пројеката финансираних из ЕУ фондова и других извора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одобрени и спроведени пројекти 
 
Koментар: Број пројеката који се одобравају и спроводе 
финансираних из ЕУ и других фондова. 
 
Извор верификације: Извештаји пројеката, извештаји 
МТТТ о раду 

Број 2022 17 17 17 17 

 
Пројекат: 4005 - ИПА 2018 - Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове 
изазове на тржишту 
 
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 

 
Правни основ: Закон о заштити потрошача.    
 

 
Опис: Кроз реализацију Твининг пројекта ИПА 2018 Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на 
нове изазове на тржишту, наставиће се даље развијање капацитети за спровођење политике заштите потрошача у 
Србији. 

 
Циљ 1: Даљи развој заштите потрошача  унапређењем капацитета за спровођење политике заштите потрошача   
    

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број одржаних обука и радионица из области заштите 
потрошача 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду МТТТ, Извештаји 
експерата са пројекта 

Број 2019 0 7   

 
Циљ 2: Унапређење заштите права и интереса потрошача побољшањем законодавног оквира    
   

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број донетих прописа и израђених докумената из 
области заштите потрошача 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе; Извештај о 
раду МТТ. 

Број 2018 0 3   

 
Пројекат: 7070 - ИПА 2016 - Подршка у форми твининг пројекта 
 
Програм коме припада: 1506 - Развој трговине и заштите потрошача 

 
Правни основ: - 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: Усклађивање праксе органа спровођења са најбољим праксама ЕУ и подизање свести о штетности кривотворења по друштво 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђени Приручници/Смернице за оперативно 
поступање тржишне инспекције 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду СТИ и Извештај 
тела за координацију 

Ком 2017 1 - - - 

2. Национални/регионални догађаји са циљем подизања 
свести грађана 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду СТИ и Извештај 
тела за координацију 

Број догађаја 2017 0 - - - 

 
Раздео 33 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе 
на: заштиту и унапређење људских и мањинских права; израду прописа о људским и мањинским правима; 
праћење усаглашености домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о 
људским и мањинским правима, као и друге послове одређене законом. 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе 
на: општа питања положаја припадника националних мањина; вођење регистра националних савета националних 
мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; 
положај припадника националних мањина који живе на територији Републике Србије и остваривање мањинских 
права; остваривање веза националних мањина са матичним државама; положај и остваривање овлашћења 
националних савета националних мањина, као и друге послове одређене законом. 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе 
на: равноправност полова; антидискриминациону политику; питања у вези са родном равноправношћу, с циљем 
унапређења родне равноправности у Републици Србији, као и друге послове одређене законом. 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог обавља послове државне управе који се односе и 
на: припрему прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев 
политичког и синдикалног организовања; иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког 
интереса; припрему и спровођење стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора; мере и активности 
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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; 
сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање 
претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву, као и друге послове 
одређене законом. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Министарство обавља послове који се односе на припрему прописа о људским и мањинским правима, 
праћење и извештавање надзорних механизама УН/Савета 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, процесу европских 
интеграција врши се усаглашавање прописа у области заштите и унапређења људских права са тековинама ЕУ, 
финансирање рада националних савета националних мањина, спровођење конкурса за доделу средстава за 
потребе унапређења положаја припадника националних мањина, као и других осетљивих друштвених група, 
изборе за чланове националних савета националних мањина, вођење Посебног бирачког списка националних 
савета националних мањина и Регистра националних савета, надзор над законитошћу рада и аката националних 
савета националних мањина, упознавање јавности са законодавним и стратешким оквиром којим се уређује област 
људских права. 

 
Циљ 1: Унапређење људских и мањинских права кроз примену међународних и регионалних уговора о људским правима 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализоване родно одговорне препоруке које је РС 
прихватила од стране механизама УН 
 
Koментар: Реализоване родно одговорне препоруке које 
је РС прихватила од стране механизама УН 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 50 50 50  

 
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 

 
Опис: Оснаживање организација цивилног друштва и привредних друштава кроз расписивање конкурса за 
финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи национални савети националних мањина које се 
баве заштитом и унапређењем права националних мањина у областима у којима је националним саветима 
националних мањина поверено вршење јавних овлашћења. 

 
Циљ 1: Оснаживање оцд кроз расписивање конкурса за финансирање програма и пројеката организација чији су оснивачи нснм које се баве 
заштитом и унапређењем права националних мањина. 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % утрошених средстава у односу на обезбеђена 
средства Законом о буџету РС из Буџетског фонда за  
националне мањине за програме и пројекте конкретне 

проценат 2020 90 100 100  
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приоритетне области финансирања 
 
Извор верификације: минљмпдд 
 
Програмска активност: 0005 - Стварање услова за политику једнаких могућности 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

 
Правни основ: Закон о забрани дискриминације, Закон о родној равноправности 

 
Опис: Праћење и извештавање о људским и мањинским правима, примени основних међународних уговора и 
спровођење препорука уговорних 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; као и реализација активности на унапређењу нормативног 
оквира за реализацију политике једнаких могућности у сферама  друштва и елиминацију дискриминације. 

 
Циљ 1: Број израђених/представљених извештаја пред механизмом УН за људска права 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених/представљених извештаја пред 
механизмом УН за људска права 
 
Koментар: Праћење и извештавање о људским и 
мањинским правима пред међународним телима 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 3 3 3  

 
Циљ 2: Спровођење антидискриминационих политика у Републици Србији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број удружења подржаних у оквиру конкурса који за 
циљ имају унапређење положаја осетљивих друштвених 
група 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 28 20 20  

 
Циљ 3: Унапређење положаја осетљивих друштвених група 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених прописа (нацрта законских и 
стратешких докумената) 
 
Koментар: израђени закони и стратешка документа из 
области антидискриминационих политика 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 2 1 1  

 
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 
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Опис: Праћење остваривања мањинских права у РС, израда периодичних извештаја о спровођењу међународних 
уговора у области мањинских права, припремање коментара државе на мишљење и извештаје Саветодавног 
комитета и Комитета експерата, припремање седнице међувладиних мешовитих тела за националне мањине, 
праћење реализације активности  из АП за остваривање права националних мањина, спровођење конкурса за 
доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, изборе за чланове националних савета националних 
мањина, надзор над законитошћу рада нснм, вођење Посебног бирачког списка националних мањина и Регистра 
националних савета. 

 
Циљ 1: Подршка раду националним саветима националних мањина 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број регистрованих националних савета 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 23 24 24  

 
Програмска активност: 0008 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

 
Правни основ: Закон о државним службеницима, Закон о буџету РС, Закон о буџетском систему 

 
Опис: Припрема и реализација кадровских, финансијско - материјалних и административно-техничких послова 
којима се обезбеђује ефикасан и усклађен рад унутрашњих јединица Министарства за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог 

 
Циљ 1: Сервисирање унутрашњих јединица Министарства 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извршење буџета 
 
Koментар: Благовремено реализоване активности у 
циљу сервисирања унутрашњих јединица 
Министарства 
 
Извор верификације: минљмпдд 

проценат 2020 85 100 100  

 
ПРОГРАМ: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва 
 
Опис: Припремa прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев 
политичког и синдикалног организовања, припремa и спроводи стратешка докумената која се односе на стварање 
подстицајног окружења за развој цивилног друштва, с циљем даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног 
сектора; иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; спровођење мера и 
активности с циљем унапређења правног, институционалног и финансијског оквира за развој цивилног друштва; 
подизање капацитета органа јавне управе и организација цивилног друштава у циљу унапређења међусобне 
сарадње; прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног 
друштва 

 
Циљ 1: Унапређен институционални, финансијски и правни оквир за развој цивилног друштва 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број иницијатива упућених у циљу унапређења 
институционалног, финансијског и правног оквира за 
развој цивилног друштва 

Број 2020 5 6 6  
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Извор верификације: минљмпдд 
 
Програмска активност: 0001 - Подстицајно окружење за развој цивилног друштва 
 
Програм коме припада: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва 

 
Правни основ: Закон о удружењима, Закон о задужбинама и фондацијама, Закон о државној управи, Закон о 
планском систему. 

 
Опис: Припремa прописа којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, изузев 
политичког и синдикалног организовања, припремa и спроводи стратешка докумената која се односе на стварање 
подстицајног окружења за развој цивилног друштва, приватног и цивилног сектора; иницирање дијалога са 
цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса; спровођење мера и активности с циљем унапређења 
правног, институционалног и финансијског оквира за развој цивилног друштва; подизање капацитета органа јавне 
управе и организација цивилног друштава у циљу унапређења међусобне сарадње, 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 

 
Циљ 1: Унапређен институционални и финансијски оквир за сарадњу јавне управе и  цивилног друштва  и одрживост организација цивилног 
друштва 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број припремљених прописа (нацрта законских и 
стратешких докумената) 
 
Koментар: Унапређен правни оквир за развој цивилног 
друштва и створено подстицајно окружење 
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 0 1 2  

2. Број спроведених активности у циљу унапређења 
сарадње организација цивилног друштва и органа јавне 
управе   
 
Извор верификације: минљмпдд 

Број 2020 3 4 5  

 
Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 
 
Програм коме припада: 1002 - Стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва 

 
Правни основ: Споразум о приступању новом програму ЕУ "Грађани, једнакост, права и вредности" 

 
Опис: Пружање финансијске подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва за спровођење 
пројеката претходно одобрених од стране Европске уније 

 
Циљ 1: Успешно учествовање организација цивилног друштва у процесу европских интеграција и боље коришћење ЕУ програма и фондова 
намењених цивилном друштву 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број активности посвећених већем учешћу  
организација цивилног друштва у процесу европских 
интеграција и бољем коришћењу ЕУ програма и фондова   
 
Koментар:  пружена подршка организацијама цивилног 
друштва 

Број 2020 11 16 16  
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Извор верификације: минљмпдд 

 
Раздео 34 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на систем 
породичне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој 
демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и 
унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за 
демографску политику као и друге послове одређене законом. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0903 - Породично-правна заштита грађана 
 
Главни носилац: 13400 - МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

 
Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана 

 
Правни основ: Закон о министарствима  

 
Опис: Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на систем 
породичне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој 
демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и 
унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за 
демографску политику као и друге послове одређене законом. Такође, Министарство је задужено за старање о 
научно истраживачким организацијама, припреми, усвајању и предлагању техничких прописа, као и закључивање 
и примену међународних прописа. 

 
Програмска активност: 0006 - Подршка породици и деци 
 
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на систем 
породичне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој 
демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и 
унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за 
демографску политику као и друге послове одређене законом. Такође, Министарство је задужено за старање о 
научно истраживачким организацијама, припреми, усвајању и предлагању техничких прописа, као и закључивање 
и примену међународних прописа. 

 
Циљ 1: Унапређење мера за заштиту породице као основне јединице друштва 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Унапређење мера за заштиту породице као основне 
јединице друштва 
 
Koментар: Унапређење мера за заштиту породице као 
основне јединице друштва 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  

 
Циљ 2: Подршка популационој политици како би се постигао ефекат пораста наталитета 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подршка популационој политици како би се постигао 
ефекат пораста наталитета 
 
Koментар: Подршка популационој политици како би се 
постигао ефекат пораста наталитета 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  

 
Програмска активност: 0007 - Координација и спровођење политике у области демографије 
 
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана 

 
Правни основ: Закон о министарствима  

 
Опис: Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на систем 
породичне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој 
демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и 
унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за 
демографску политику као и друге послове одређене законом. Такође, Министарство је задужено за старање о 
научно истраживачким организацијама, припреми, усвајању и предлагању техничких прописа, као и закључивање 
и примену међународних прописа. 

 
Циљ 1: Подршка социјалној сигурности жена у друштву 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подршка социјалној сигурности жена у друштву 
 
Koментар: Подршка социјалној сигурности жена у 
друштву 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  

 
Циљ 2: Превенција насиља над женама кроз програме њеног оснаживања 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Превенција насиља над женама кроз програме њеног 
оснаживања 
 
Koментар: Превенција насиља над женама кроз 
програме њеног оснаживања 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  
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Програмска активност: 0008 - Координација и спровођење популационе политике 
 
Програм коме припада: 0903 - Породично-правна заштита грађана 

 
Правни основ: Закон о министарствима  

 
Опис: Министарство за бригу о породици и демографију обавља послове државне управе који се односе на систем 
породичне заштите, брак, популациону политику, планирање породице, породицу и децу, унапређење и развој 
демографске политике, политике наталитета, квалитета живота и продужетка живота, репродуктивног здравља и 
унутрашњих миграција, израду националних докумената и припрему и спровођење кампања везаних за 
демографску политику као и друге послове одређене законом. Такође, Министарство је задужено за старање о 
научно истраживачким организацијама, припреми, усвајању и предлагању техничких прописа, као и закључивање 
и примену међународних прописа. 

 
Циљ 1: Унапређење демографске слике у контексту уравнотежења старосне структуре, одржавања просторне равнотеже становништва и 
ревитализацију руралних подручја 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Унапређење демографске слике у контексту 
уравнотежења старосне структуре, одржавања просторне 
равнотеже становништва и ревитализацију руралних 
подручја 
 
Koментар: Унапређење демографске слике у контексту 
уравнотежења старосне структуре, одржавања 
просторне равнотеже становништва и 
ревитализацију руралних подручја 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  

 
Циљ 2: Подршка родитељству 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подршка родитељству 
 
Koментар: Подршка родитељству 
 
Извор верификације: Извештај 

1 2021 100 30 30  

 
Програмска активност: 0009 - 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: Организација манифестације Дечија недеља 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Дечија недеља 
 

1 2023 100 100 100 100 
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Извор верификације: Извештај 
 

Раздео 35 
 

МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О СЕЛУ 
 

Опште образложење корисника: 
На основу Закона о министарствима образују се министарства и посебне организације и утврђује њихов делокруг. 
Министарство за бригу о селу обавља послове државне управе и са њима повезане стручне послове који се односе 
на: стратешко сагледавање положаја села и сеоског становништва; предлагање мера и активности за унапређење 
услова живота и рада на селу; неговање традиције и традиционалног начина живота на селу, ради очувања 
културно-историјских садржаја сеоских средина, као и друге послове одређене законом.  
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 
 
Опис: Програм "Планирање и спровођење политике развоја села" усмерен је на друштвену бригу о селу кроз 
активности, односно мере подршке путем програма доделе бесповратних средстава за: унапређење пословања и 
технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије, куповину сеоске куће са окућницом, 
организовање културно-историјских манифестација и за адаптирање постојећих домова културе у 
мултифункционалне објекте са неопходним садржајем и услугама за сеоско становништво. Програм обухвата и 
пројекат набавке мини бусева за потребе превоза сеоског становништва, ако краткорочну меру путем подршке 
доделе бесповратних средстава, али и са дугорочним ефектом. Мере подршке спроводе се путем расписивања 
јавног конкурса. Такође, у потпуности се врше у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, услед чега им се 
преносе средства на рачун за уплату јавних прихода- текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике ка 
нижем нивоу власти. У оквиру Програма реализују се и активности стратешког сагледавања положаја села и 
успостављања међународне сарадње, које ће допринети предлагању нових или јачању постојећих мера и 
активности у циљу развоја села Србије.  

 
Циљ 1: Унапређење квалитета живота у сеоским срединама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број села на које су пројекти Министарства имале 
позитиван ефекат 
 
Koментар: Насељене сеоске куће, додељена 
подстицајна средства за задруге и развој 
предузетништва, доступност садржаја друштвеног 
стандарда и ефикасније пружање услуга кроз 
мултифункционалне објекте, неговање традиције и 
културе кроз манифестације, као и решавање основних 
потреба кретања сеоског становништва 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима 
спровођења програма доделе бесповратних средстава 
за све програмске активности и пројекте 

број 2022 1710 1860 2000 2000 

 
Циљ 2: Подстицање женског задругарства 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % броја задруга у којима је преко 80% жена оснивача % 2021 3 6 7 7 
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пола у односу на укупан број задруга које испуњавају 
услове јавног конкурса 
 
Koментар: Број жена оснивача које се удружују у задругу 
и остварују зараду.  
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 
 
Програмска активност: 0001 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закона о буџету Републике Србије, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији број: 276-
110-00-5/2020-01, 29.12.2020. год. 

 
Опис: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 

 
Циљ 1: Расписивање јавног конкурса за запослене 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
 
Koментар: Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији број: 276-110-00-5/2021-01, од 
29.12.2020.год. 
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

број 2022 30 45 45 50 

 
Програмска активност: 0002 - Подршка развоју задругарства 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о министарствима, акт Владе (Уредба о утврђивању Програма подршке развоју задругарства 
доделом бесповратних средстава доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој 
задруга на читавој територији Републике Србије). 

 
Опис: Програмска активност "Подршка развоју задругарства" остварује се путем реализације јавног конкурса за 
доделу бесповратних средстава  који се расписује по усвајању Програма подршке развоју задругарства. 
Подносиоци пријаве на јавни конкурс могу да буду старе и новоформиране земљорадничке и пољопривредне 
задруге, земљорадничке и пољопривредне задруге чија је регистрована делатност бављење сеоским туризмом 
(туристичке задруге) или чија је регистрована делатност производња промета или делатност обављања старих и 
уметничких заната (занатске задруге), односно послова домаће радиности. Такође, подносиоци пријаве могу да 
буду социјалне задруге. Бесповратна средства подршке могу се користити за унапређење, осавремењавање, као и 
аутоматизацију процеса пословања задруга (набавка биолошких средстава, набавка опреме, механизације, 
изградња смештајних капацитета и слично).  

 
Циљ 1: Унапређење пословања и технолошки развој задруга 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % задруга које су оствариле нето добит у односу на 
број задруга које су добиле бесповратна средства  
 
Koментар: Ефекат доделе бесповратних средстава се 
мери увидом у нето добит сваке задруге из редовних- 
годишњих финансијских извештаја.  
 

% 2022 0 70 80 80 
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Извор верификације: Министарство за бригу о селу 
 
Циљ 2: Подстицање женског задругарства 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % броја задруга у којима је преко 80% жена оснивача 
пола у односу на укупан број задруга које испуњавају 
услове јавног конкурса 
 
Koментар: Подстицање жена у сеоским срединама на 
удруживање у задругу ради стицања нових знања, 
вештина и остваривања зараде.  
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

% 2021 3 6 7 7 

 
Програмска активност: 0003 - Подршка куповини сеоских кућа са окућницом 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о Министарствима, акт Владе (Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних 
средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије)  

 
Опис: Програмска активност "Подршка куповини сеоских кућа са окућницом" усмерена је на мотивисање сеоског 
становништва да остане на селу и на подстицање младих да живе у сеоској средини, решавањем стамбеног 
питања. Бесповратна средства за набавку куће са окућницом путем јавног конкурса могу да остваре млади 
пољопривредници/це, брачни пар, ванбрачни партнери, самохрани родитељ, као и друга лица која испуњавају 
услове дефинисане Програмом. Након испуњења свих услова конкурса, међусобна права, обавезе и одговорности 
у вези коришћења бесповратних средстава уређују се тројним уговором који закључује Министарство, јединица 
локалне самоуправе и подносиоци пријаве. Реализовањем ове програмске активности очекује се смањење 
миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима, повећање броја 
становника у селу, као и смањење просечне старости становништва, односно побољшање демографске структуре.  

 
Циљ 1: Подршка куповини сеоских кућа са окућницом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечна старост корисника средстава 
 
Koментар: Повећање броја младих брачних парова који 
ће населити сеоске средине, повећање броја становника 
у сеоским срединама, повећање стопе наталитета, 
повратак радно способног становништва у село.  
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

број 2021 30 30 29 29 

 
Програмска активност: 0004 - Подршка организовању манифестација у селима Републике Србије 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о министарствима, акт владе (Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава 
за организовање манифестација у селима Републике Србије) 

 
Опис: Спровођењем програмске активности "Подршка организовању културно-историјских манифестација" 
доприноси се се обогаћењу друштвеног и спортског живота становника у селима и неговању традиционалног 
начина живота и културно-историјског наслеђа. Активности са којима јединице локалне самоуправе могу да се 
пријаве на јавни конкурс за спровођење програма доделе бесповратних средстава могу бити из области драмских 
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уметности, књижевности, литерарних вештина и других уметности (такмичења у певању, рецитацији, глуми, 
сликању, итд.), одржавања спортских такмичења, промовисања, очувања и унапређења старих заната и културно-
уметничке баштине, израде уметнина и предмета домаће радиности, као и остале активности у којима становници 
села могу показати своја знања и вештине и у  њима се такмичити. Квалитет и концепт садржаја програма 
манифестације са којим се конкурише су поред броја села који учествују у одржавању манифестације, критеријуми 
од највећег значаја за доделу средстава.  

 
Циљ 1: Подршка организовању манифестација у селима Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број села која учествују у организацији манифестација 
 
Koментар: Повећање броја одржаних манифестација, 
задовољавање потреба за културно-историјским 
садржајима, промоција старих заната, производа 
домаће радиности, неговање традиције и културног 
начина живота. 
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

број 2021 1250 1300 1350 1400 

 
Програмска активност: 0005 - Подршка адаптацији мултифункционалних објеката 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о министарствима, акт владе (Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава 
за мултифункционалних објеката на територији Републике Србије) 

 
Опис: Акценат адаптације мултифункционалних објеката је да се у сеоским срединама у којима недостају објекти 
обезбеде амбуланта, апотека, пошта, клуб за стара лица, клуб за децу, биоскопска сала, шалтер општинске 
администрације, канцеларија месне заједнице и други објекти од значаја за живот становништва у сеоским 
срединама 

 
Циљ 1: Подршка адаптацији мултифункционалних објеката 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката 
 
Koментар: Подизање стандарда и квалитета живота 
у сеоским срединама 
 
Извор верификације: Јединица локалне самоуправе 

број 2021 0 10 22 35 

 
Програмска активност: 0006 - Подршка решавању егзистенцијалних питања становништва у сеоским 
срединама 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о министарствима, акт Владе ( Уредба о утврђивању Програма подршке решавању 
егзистенцијалних питања становништва у сеоским срединама доделом бесповратних средстава за развој 
предузетништва. 

 
Опис: Програмска активност "Програм подршке решавању егзистенцијалних питања становништва у сеоским 
срединама"  подстичу се  привредне активности на селу, доделом бесповратних средстава за отварање и развој 
занатских, трговинских радњи, услужних делатности, сеоског туризма и других видова предузетништва. На овај 
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начин се утиче на смањење стопе незапослености у сеоским срединама.  

 
Циљ 1: Подршка решавању егзистенцијалних питања становништва на селу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката 
 
Koментар: Подстицање привредних активности на 
селу, отварање и развој занатских, трговинских радњи, 
услужних делатности, сеоског туризма и свих осталих 
видова предузетништва.  
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

број 2022 0 100 220 350 

 
Пројекат: 4002 - Подстицај куповини минибусева за потребе превоза сеоског становништва 
 
Програм коме припада: 0110 - Планирање и спровођење политике развоја села 

 
Правни основ: Закон о министарствима, акт Владе (Закључак о усвајању Програма доделе бесповратних средстава 
за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије) 

 
Опис: Реализацијом пројекта "Подстицај куповини минибусева за потребе превоза сеоског становништва", стварају 
се услови за решавање основне потребе кретања сеоског становништва у циљу омогућавања квалитетнијег живота 
у руралним срединама, боље повезаности и ефикасније проходности између руралних средина, односно села и 
градских, односно општинских седишта. Бесповратна средства су намењена су за куповину минибусева који се 
могу користити искључиво за потребе превоза сеоског становништва из једног села у друго село или из села у 
градско/општинско седиште. Ефекат добијања бесповратних средстава на регулисање превоза сеоског 
становништва и удаљеност села од градских и општих седишта изражена у километрима су кључни критеријуми за 
добијање средстава за набавку минибусева. 

 
Циљ 1: Подстицај куповини минибусева за потребе превоза сеоског становништва 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број села којима је обезбеђен линијски превоз 
минибусевима 
 
Koментар: Подизање стандарда у сеоским срединама 
решавањем проблема превоза сеоског становништва, 
нарочито у брдско-планинским областима.  
 
Извор верификације: Министарство за бригу о селу 

број 1180 2021 1400 1450 1480 

 
Раздео 36 

 
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство науке,технолошког развоја и иновација је новоосновано министарство у 2022. години 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 02 - Наука, технолошки развој и иновације 
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ПРОГРАМ: 0201 - Развој науке и технологије 
 
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 техно предузетништва, 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број "full time" истраживача на милион становника 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 1.225 1590 1600 1620 

2. Удео научних публикација насталих у међународној 
кооперацији  у односу на укупан број публикација 
 
Извор верификације: извештај 

% 2022 3,5 5,7 5,8 5,9 

 
Циљ 2: Јачање иновативног капацитета и конкурентности привреде 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Удео иновативних компанија у укупном броју 
компанија 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 44 (2021) 53 54 56 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка реализацији општег интереса у научној истраживачкој 
делатности 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о науци и истраживањима, Споразуми са референтним организацијама (ЕУРЕКА, CERN, 
Fulbreight, ICGEB, Дубна, СОST,С- ERIС) као и билатерални споразуми и програми, Стратегијa научног и технолошког 
развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”. 

 
Опис: Програмском активношћу се врши финансирање научноистраживачког рада истраживача у оквиру 
регистрованих научноистраживачких организација, у складу са годишњим планом рада научноистраживачке 
организације. Научноистраживачка делатност остварује се у 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  
научноистраживачки рад НИО, 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 научноистраживачких 
монографија, часописа, 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, 
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као и кроз израду библиометријске анализе домаћих научних часописа.  Међународна научно технолошка сарадња 
се одвија на основу билатералних споразума/програма потписаних између Републике Србије и Републике 
Француске, Републике Словеније, Републике Словачке, Републике Хрватске, Републике Аустрије, Републике 
Мађарске, Црне Горе, Португала, Народне Републике Кине, Републике Белорусије, Републике Италије, Немачке, 
Турске и Индије. 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 генетичко инжењерство и биотехнологије у Трсту ,у Европском програму за науку и технологију- COST, 
затим у Европским конзорцијумима истраживачких инфраструктура (ЕRIC) 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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број објављених научних резултата 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 5300 6.550 6.600 6650 

2. Број патентних пријава 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 80 200 200 200 

3. Број техничких решења 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 200 200 200 200 

4. Број часописа чији су издавачи у Републици Србији, 
реферишу се у Међународној бази података Web of 
Science 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 23 25 25 25 

 
Циљ 2: Јачање капацитета научноистраживачког кадра 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новоукључених младих истраживача у 
научноистраживачким организацијама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 300 320 340 350 

2. Број стипендиста - студената докторских  академских 
студија укључених у научноистраживачки рад НИО 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 500 500 500 500 

3. Родна равноправност (проценат стипендисткиња - 
студенткиња докторских  академских студија укључених у 
научноистраживачки рад НИО) 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 63 63 63 63 

 
Циљ 3: Усавршавање научноистраживачких кадрова 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број истраживача учесника у мобилности 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 750 850 900 950 

2. Број објављених монографија и часописа у РС 
финансијски подржаних од МПНТР 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 300 310 320 330 

3. Број одржаних научних скупова у РС финансијски 
подржаних од МПНТР 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 200 240 250 260 

 
Циљ 4: Коришћење стране научне литературе, електронских научних и стручних база података 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број преузетих  чланака у страним електронским 
часописима и књигама 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 4.490.627 7.000.000 7.300.000 7.500.000 

 
Циљ 5: Пораст међународне мултилатералне, билатералне и регионалне сарадње и успостављање партнерства 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених мултилатералних, билатералних и 
регионалних пројеката за финансирање 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 170 300 310 320 

2. Број размењених истраживача 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 680 700 750 800 

 
Циљ 6: Присуство Републике Србије у CERN-у и у истраживањима Обједињеног института за нуклеарна истраживања у Дубни - ОИНН 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број научноистраживачких организација укључених у 
ОИНН пројекте  
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 4 5 5 5 

2. Број научноистраживачких организација укључених у 
ЦЕРН пројекте  
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 4 5 5 5 

3. Број објављених радова из базе података Web of 
Science 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 170 180 185 190 

 
Циљ 7: Учешће Републике Србије у програму COSТ и ЕУРЕКА 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број Еурека пројекта 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 3 8 8 8 

2. Проценат учешћа наших истраживача у текућим COST 
акцијама  
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 93 93,5 94 94,5 
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Програмска активност: 0002 - Подршка реализацији интереса у иновационој делатности 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о иновационој делатности, Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за 
период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“, Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период 
од 2021. до 2025. године 

 
Опис: Kроз програмску активност се врши подстицање примене резултата научноистраживачког рада, а који 
доприносе реализацији иновационе политике, подстичу технопредузетништво, трансфер знања и технологија у 
привреду, развој и унапређење иновационог система у Републици Србији. Програмска активност се реализује у 
циљу пружања подршке развоју или значајној измени постојећих иновативних производа, технологија, процеса и 
услуга, ради подстицања примене и комерцијализације 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 предузећа и др. 

 
Циљ 1: Повећање пословних резултата у регистрованим иновационим организацијама кроз комерцијализацију иновација, инфраструктурно 
опремање и комерцијализацију патентних решења 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених лица у регистрованим иновационим 
организацијама 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 2144 (2021) 2450 2500 2550 

2. Проценат повећања пословних прихода регистрованих 
иновационих организација   
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 100 (2021) 5% 5,5% 6% 

 
Програмска активност: 0003 - Подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл. гл. РС бр. 95/18 и Сл. гл. РС бр. 
10/19 ), са пратећим стратегијама, правилницима, уредбама и одлукама, ратификоване конвенције Међународне 
Агенције за Атомску Енергију, Стратегија научног и технолошког  развоја Републике Србије за период од 2021. до 
2025. године „Моћ знања“.  

 
Опис: Успостављање организационе структуре, система управљања квалитетом и акредитације за све делатности 
везане за нуклеарне објекте и материјале, и за сакупљање, пријем, карактеризацију кондиционирање, прераду, 
складиштење, одлагање и транспорт радиоактивног отпада (РАО), нуклеарних материјала и затворених извора 
јонизујућих зрачења и мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у вези са нуклеарним објектима и 
материјалима. 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. Реализација прихваћених обавеза по ратификованим међународним конвенцијама и 
уговорима. Санација локације затвореног рудника урана Кална. Успостављање и одржавање система нуклеарне и 
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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 

 
Циљ 1: Унапређење стања управљања радиоактивним отпадом (РАО) и нуклеарним материјалом (НМ) у Републици Србији 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен санације стања историјског отпада на локацији 
Винча (декомисија складишта Х1, пражњење објекта Х2 и 
других складишта на локацији, пражњење и санација 
базена за течни РАО и ислужено гориво, 
кондиционирање и ускладиштење РАО и НМ) сагласно 
међународним стандардима сигурности/безбедности, 
обавезама по ратификованим конвенцијама  и домаћим 
прописима изражен као проценат ускладиштеног 
историјског РАО/НМ 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 1 20 30 50 

2. Успостављен систем управљања РАО сагласно 
стандардима ЕУ и МААЕ (пуштање у погон, коришћење и 
одржавање нових објеката за управљање РАО: Х3, БС, 
ППО, ЈК5 и ЈК3: пријем, транспорт, складиштење РАО и 
НМ, прерада, карактеризација РАО и НМ  - физичка и 
хемијска, кондиционирање извора ЈЗ) - изражен као 
проценат у односу на циљну вредност пуне 
хармонизације 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 10 90 95 97 

 
Циљ 2: Унапређење сигурности и безбедности истраживачких реактора РА и РБ у складу са стандардима ЕУ 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво усаглашености система сигурности и безбедности 
реактора РБ са одговарајућим стандардима ЕУ и МААЕ – 
решавање статуса (изражен као проценат реализације 
планираних активности – лиценцирање статуса, 
дефинисање критеријума, дефинисање будућег статуса и 
реализација потребних административних и техничких 
услова за хармонизацију са стандардима 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 30 70 75 80 

2. Степен декомисије РА (изражен као проценат 
реализованих активности: лиценцирање, планирање 
декомисије и фазна реализација) 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 25 55 60 65 

 
Циљ 3: Заштита запослених, становништва и животне срединe од утицаја зрачења и потенцијалних акцидената 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Излагање запослених и становништва на оперативним 
нивоима у складу са националним прописима - сви 
параметри радне и животне средине у складу са 
прописима 
 
Извор верификације: извештај 

ДА/НЕ 2021 Да Да Да Да 

2. Хармонизација метода деловања тимова ЈП за 
спровођење мера заштите и деловање у ванредним 
догађајима са националним прописима, стандардима 
МААЕ и ЕУ и синхронизација са националним 
програмима за деловање  
 

% 2021 30 70 75 80 
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Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 
 
Циљ 4: Повећање нивоа нуклеарне безбедности у ЈП Нуклеарни објекти Србије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ниво усаглашености мера физичко техничке заштите са 
домаћом регулативом и стандардима ЕУ и МААЕ 
(изражен као проценат реализованих планских 
активности до пуне хармонизације прописаних стандарда 
и обавеза по конвенцијама 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 50 80 85 90 

2. Успостављање контроле промета РМ/НМ на локацији, 
идентификација и санација напуштених извора на 
локацији и територији РС (изражен као проценат 
реализованих планских активности до пуне 
хармонизације прописаних стандарда и обавеза по 
конвенцијама) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 30 80 85 90 

 
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 број 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 ра 

 
Опис: Програмском активношћу су обухваћени послови “Јединице за управљање пројектима у јавном сектору 
д.о.о” (у даљем тексту:ЈУП) 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 били 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 финансира 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 средствима Републике Србије. 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. С обзиром 
да су Анексима Уговора са ЈУП-ом у међувремену потпројекти проширени и продужен је рок за реализацију,  то је 
планирано да се они заврше сходно  роковима  важења Финансијског уговора са ЕИБ-ом за  који је  потписан Анекс 
5 за продужење рокова (и то до децембра 2023. за рок расположивости средстава док је за предају финалног 
Извештаја одређен  јун 2025. године) Са друге стране Канцеларија за управљање јавним улагањима ће реализовати 
део пројеката чија реализација још није започела као и нове потпројекте који су дефинисани кроз анекс уговора са 
ЕИБ-ом и ЦЕБ-ом. 

 
Циљ 1: Ефикасна реализација Пројекта истраживање и развој у јавном сектору   
Тип циља: Циљ јавних политика 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. % искориштености повучених транши кредита   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 33 90 100 - 

2. % повучених средстава кредита   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 43 100 - - 

 
Програмска активност: 0005 - Подршка раду Фонда за иновациону делатност 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о иновационој делатности, Стратегијa научног и технолошког развоја Републике Србије за 
период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”, Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период 
од 2020. до 2027. године, Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. 
године 

 
Опис: Кроз програмску активност пружа се подршка Фонду за иновациону делатност који обавља стручне и 
развојне послове у области спровођења иновационих политика, а нарочито обезбеђивање и управљање 
финансијским средствима из националних, међународних и других извора, утврђивања и спровођење програма 
подршке ради подстицање иновационе делатности, јачања капацитета субјеката националног иновационог 
система и подстицање јавно-приватних улагања у сврху спровођења иновационих политика, као и вођење регистра 
субјеката националног иновационог система. 

 
Циљ 1: Подстицање развоја иновативног предузетништва, стварања иновативних предузећа и јачања везе између приватног сектора и 
академске заједнице кроз обезбеђивање финанисирање развоја нових производа високе додате вредности 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Висина улагања у развој иновативног предузетништва 
(кумулативно) 
 
Извор верификације: извештај 

Мил. РСД 2021 3.360 (2021) 4.080 4.800 5.500 

 
Циљ 2: Подстицање развоја тржишта предузетничког капитала 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број подржаних фондова предузетничког капитала 
(кумулативно 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 0 (2021) 3 4 5 

 
Циљ 3: Успостављање механизма за препознавање различитих актера иновационог екосистема 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број регистрованих субјеката у регистру (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 0 (2021) 200 300 350 
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2. Креиран регистар субјеката националног иновационог 
система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

ДА/НЕ 2021 - Да - - 

 
Програмска активност: 0006 - Подршка раду Центра за промоцију науке 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о науци и истраживањима, Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије од 
2021. до 2025. године “Моћ знања”. 

 
Опис: Центар је надлежан да промовише науку и технологију и научна и технолошка достигнућа у земљи и свету. У 
том својству, Центар организује и подржава  научнопопуларне активности, самостално и 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 и Научног клуба у Београду. 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,  Хоризонт Европа и других Програма  

 
Циљ 1: Подизање интересовања за науку  и технологију ради повећања научне и технолошке писмености грађана 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број научнопопуларних трибина, предавања и других 
научнопопуларних  манифестација 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 100    

2. Број новинских чланака, телевизијских и радио прилога 
и других програма у медијима са научнопопуларним 
садржајем 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 250 400 420 450 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број мотивационих и интерактивних радионица за 
подстицање младих за одабир научне каријере са 
пропратним штампаним и видео научнопопуларним 
материјалима за различите узрасте 
 
Koментар: - 

број  2021 110 140 150 160 
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Извор верификације: извештај 
2. Број радионица о родним стереотиповима у науци и 
важности улоге жена у науци 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 2 10 15 20 

 
Програмска активност: 0007 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закони, систематизација и потписани уговори у складу са Планом јавних набавки 

 
Опис: Обављање административних послова у области науке и    технолошког развоја 

 
Програмска активност: 0011 - Подршка раду Научно-технолошког парка Београд 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закључак Владе РС од 26 марта број 022-3123/2015, Закон о иновационој делатности, Стратегија 
научног и технолошког развоја Републике Србије од 2021. до 2025. године “Моћ знања”. Закључак Владе РС 05 
Број: 022-6479/2019-2 од 18. јула 2019. године 

 
Опис: Даљи развој и унапређење 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: 022-6479/2019-2 од 18. јула 2019. године, НТП Београд треба да у својим 
програмима приоритет стави на рад са младима у охрабривању за технолошко предузетништво и оснивање 
стартап компанија, како би што више младих своју економску егзистенцију остварило овде и остало у земљи, а у 
циљу спречавања одлива мозгова. 
Програмом развоја од 2020 до 2025 године, НТП Београд свој развој дефинише у два кључна правца: 1) 
Унапређење програма развоја нових производа и услуга и 2) Утицај на развој иновационог екосистема, а у 
функцији експоненцијалног раста иновативности.   
Покренута је подршка развоју Научно технолошких паркова у Нишу и Чачку, где ће знање и искуство из Београда 
бити пренето у те центре кроз пројекат „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких 
паркова“ који финансира швајцарска Влада а спроводи НТП Београд. У оквиру истог пројекта, у регионима 
Београда, Ниша и Чачка имплементира се новоразвијени акцелераторски програм подршке стартап тимовима и 
компанијама у најранијој фази развоја „Raising Starts“ уз активности на подизању свести о значају технолошког 
предузетништва 
 

 
Циљ 1: Развој и пласирање нових производа и услуга заснованих на новим технологијама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број иновативних предузећа чланица НТП 
(кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 6 80 82 85 

2. Број комерцијализованих иновација заснованих на 
знању (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 

број  2021 2 63 65 67 
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Извор верификације: извештај 
 
Циљ 2: Повећање броја запослених у компанијама чланицама НТ парка 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених који су се  вратили из иностранства 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 2 35 38 40 

2. Број новозапослених младих квалификованих 
стручњака 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 10 870 900 930 

 
Циљ 3: Извоз и трошкови према држави компанија чланица НТП Београд 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извоз компанија чланица НТП Београд 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

Валута (еври) 2022 6 мил 22 мил. 23,5 мил.  25 мил 

2. Повраћај држави кроз порезе и доприносе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

Валута (еври) 2021 2 мил. 3,6 мил. 3,8 мил. 4,2 мил 

 
Програмска активност: 0012 - Подршка програму дигитализације у области националног 
научноистраживачког система 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о науци и истраживањима, Закон о иновационој   делатности, Стратегија научног и 
технолошког развоја Републике Србије од 2021. до 2025. године “Моћ знања” 
 
 

 
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. Стратегијa научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 
2021. до 2025. године „Моћ знања” предвиђа унапређивање постојеће базе података и отварање исте за јавност 
као део мере унапређења система вредновања научноистраживачког рада. Кроз ову активност подржано је 
опремање и одржавање софтверских ресурса потребних за вођење електронских евиденција. 

 
Циљ 1: Иновирање постојећих и увођење нових дигиталних технологија у националном научноистраживачком систему 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника система 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Регистар истраживача 

број  2021 13.000 17.000 17.000 17.000 
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2. Број регистара у употреби 
 
Извор верификације: Апликација за вођење регистра  

број  2021 3 3 3 3 

 
Програмска активност: 0013 - Подршка раду Фонда за науку 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закон о Фонду за науку Републике Србије, Закон о науци и истраживањима , Стратегија научног и 
технолошког  развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања“, Стратегија развоја 
вештачке интелигенције у Републици Србији.  

 
Опис: Кроз програмску активност пружа се подршка раду Фонду за науку ради обезбеђивања услова за 
континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији, развој научних 
истраживања и примену њихових резултата ради бржег друштвеног, технолошког, културног и економског развоја 
Републике Србије. Фонд за науку обезбеђује финансирање научноистраживачких пројеката преко компетативних 
јавних позива у оквиру програма, а у циљу обезбеђивања континуитета развоја науке и научног кадра, као и општег 
развоја друштва. Поред наведеног, Фонд за науку  реализује инфраструктурне програме у циљу додатног јачања 
капацитета научноистраживачких организација (НИО) у складу са стратегијом научног и технолошког развоја, 
паметном специјализацијом (РИС3) и мапом пута за истраживачке инфраструктуре, сарађује са Фондом за 
иновациону делатност и другим привредним субјектима у специфичним програмима везаним за област иновација 
и сарадње са привредом, спроводи активности промоције науке и резултата истраживања у циљу подизања опште 
друштвене свести о значају науке, ангажује трећа лица из земље и иностранства као чланове стручних тела у складу 
са законом обезбеђује финансијску и другу подршку пројектима међународне сарадње и одређује и спроводи 
посебне програме за унапређење услова рада и развоја научних кадрова. 

 
Циљ 1: Успостављен нов административни систем финансирања научних пројеката 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених пројеката за финансирање кроз 
Програме Фонда 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 348 503 650 700 

2. Број расписаних јавних позива за Програме (кумулатив) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 8 11 14 17 

3. Обезбеђена финансијска средства за програме који се 
имплементирају кроз Фонд за науку и уведени нови 
инструменти подршке   
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

РСД (у 
хиљадама) 2022 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 

 
Програмска активност: 0014 - Подршка раду НТП Ниш 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Закључак Владе РС 05 број: 022-7365/2020 од 24.09.2020. године и Закон о иновационој делатности 
("Сл. гласник РС", бр. 110/05, 18/10 и 55/13) 

 
Опис: Развој Научнотехнолошког парка у Нишу има за циљ убрзани технолошки развој Нишавског округа, а у складу 
са припремама добре праксе, како на националном  (НТП Београд), тако и на међународном нивоу. У складу са 
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Закључком Владе РС 05 број: 022-7365/2020, НТП Ниш 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, на тај начин поспеши извоз производа и услуга са додатном 
вредношћу и самим тим ојача конкурентску позицију наше привреде. Истовремено НТП Ниш треба да створи и 
услове како за оснивање и развој start up, тако и spin off предузећа. 
Покренута је подршка развоју Научно технолошких паркова у Нишу и Чачку, где ће знање и искуство из Београда 
бити пренето у те центре кроз пројекат „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких 
паркова“ који финансира швајцарска Влада а спроводи НТП Београд. 
 

 
Циљ 1: Број иновативних start up  компанија (кумулативно); 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 2. Број технолошко развојних компанија (кумулативно); 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 12 16 18 20 

2. Број иновативних start up компанија (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 16 23 25 30 

 
Циљ 2: Повећање броја запослених у компанијама чланицама НТП 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број новозапослених младих квалификованих 
стручњака (кумулативно); 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 45 70 90 110 

 
Програмска активност: 0015 - Подршка раду НТП Чачак 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Уговор о оснивању НТП Чачак бр. 024-1/11-4-8-01. од 27.09.2011. године, Закључак Владе РС 05 Број: 
022-10486/2020 од 17.12.2020. године и Закона о иновационој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 110/05, 18/10 и 
55/13)  
 
 

 
Опис: Развој Научно-технолошког парка у Чачку има за циљ убрзани технолошки развој Моравичког округа, 
Западне Србије и дела централне Србије а у складу са примерима добре праксе, како на националном (НТП 
Београд), тако и на међународном нивоу. НТП  Чачак 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 конкурентну позицију наше привреде. Истовремено, НТП Чачак треба да створи и 
услове како за оснивање и развој start up, тако и spin off предузећа. Планом Владе Републике Србије предвиђена је 
изградња новог објекта, на КП 4606/16, очекиване површине 10.000 m2, чиме се стварају услови за значајан раст 
броја нових компанија и броја новозапослених младих квалификованих стручњака у НТП Чачак. 
Покренута је подршка развоју Научно технолошких паркова у Нишу и Чачку, где ће знање и искуство из Београда 
бити пренето у те центре кроз пројекат „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких 
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паркова“ који финансира швајцарска Влада а спроводи НТП Београд. 
 

 
Циљ 1: Повећање броја компанија чланица НТП 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број иновативних start up  компанија (кумулативно); 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 9 15 18 30 

2. 2. Број технолошко развојних компанија (кумулативно); 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 4 9 11 20 

 
Циљ 2: Повећање броја запослених у компанијама чланицама НТП 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број новозапослених младих квалификованих 
стручњака (кумулативно); 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2022 27 55 70 180 

 
Програмска активност: 0017 - Подршка школовању и усавршавању младих талената 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 
44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17, 50/18 ,54/18, 84/18, 
84/19, 140/20, 104/21 и 125/21), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године 

 
Опис: Кроз ову програмску активност врши се награђивање ученика средњих школа за постигнуте резултате на 
републичким и међународним такмичењима и стипендирање студената на студијама у земљи и иностранству. 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број студената на универзитетима у земљи и 
иностранству којима је додељена стипендија 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2020 1910 2050 2050 2050 

2. Број ученика средњих школа којима су додељене 
новчане награде за постигнуте успехе на републичким и 
међународним такмичењима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2020 1530 1500 1500 1500 
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Пројекат: 4002 - Истраживање и развој у јавном сектору 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Стратегија научног и технолошког развоја РС за период 2010-2015. године и Стратегија научног и 
технолошког развоја РС за период од 2016-2020. године – Истраживања и иновације; Стратегија научног и 
технолошког развоја 2021. До 2025. године Моћ знања,  Закон о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање 
и развој у јавном сектору) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке бр ФИ Н 25.497 (РС); Закон о 
потврђивању Уговора са Европском банком за развој Савета Европе бројеви 1711 (2010);  

 
Опис: Пројекат обухвата активности: адаптација постојећих зграда и лабораторија, 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 приоритетним 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 инфраструктуре 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“: С обзиром да су Анексима 
Уговора са ЈУП-ом у међувремену потпројекти проширени и продужен је рок за реализацију, то је планирано да се 
они заврше сходно  роковима  важења Финансијског уговора са ЕИБ-ом за  који је потписан Анекс 5 за продужење 
рокова (и то до децембра 2023. за рок расположивости средстава док је за предају финалног Извештаја одређен  
јун 2025. године) . Са друге стране Канцеларија за управљање јавним улагањима ће реализовати део пројеката чија 
реализација још није започела као и нове потпројекте који су дефинисани кроз анекс уговора са ЕИБ-ом и ЦЕБ-ом 
 

 
Циљ 1: Изградња научне инфраструктуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. % реализације Пројекта Истраживање и развој 
(кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

% 2021 32 100 100 - 

2. 2. Број завршених подпројеката (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 29 28 30 - 

 
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 бр.018-5500/2016, од 13.06.2016. године, а потпис 
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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. 

 
Циљ 1: Унапређење научно-технолошке сарадње са Народном Републиком Кином 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1.Број публикованих научних радова.  Извор 
верификације: МПНТР 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2017 - 30 30 30 

2. 2.Број реализованих стратешких пројеката Извор 
верификације: МПНТР 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2017 - 6 6 6 

 
Пројекат: 4004 - ИПА 2018 - Конкурентност 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Оквирни споразум између РС и Европске комисије, Стратегијa научног и технолошког развоја 
Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”, Стратегија паметне специјализације у 
Републици Србији за период од 2020. до 2027. године, Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за 
период од 2021. до 2025. године 
Опис:   Кроз овај пројекат обезбеђено је даље финансирање успостављених програма Фонда за иновациону 
делатност (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација 

 
Опис: - 

 
Циљ 1: Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа и јачања везе између приватног сектора и 
академске заједнице  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број малих и средњих предузећа који су добили 
финансирање (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2019 0(2019) 120 120 120 

2. 2. Број нових производа / услуга који су пласирани на 
тржиште  (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2019 0(2019) 30 50 70 

 
Пројекат: 4011 - Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва - SAIGE 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 
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Правни основ: Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста 
предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске 
банке). 

 
Опис: Имплементација пројекта ће се реализовати кроз три компоненте, ослањајући се на до сада остварене 
реформе у области науке, технолошког развоја и иновација. Компоненте обухватају: реформу истраживачког 
сектора кроз финансирање програма Фонда за науку са фокусом на промовисање веза између привредног и 
академског сектора, развој и унапређење сарадње са ЕУ, јачање Фонда за науку у циљу обезбеђења његове 
одрживости, јачање вештина истраживача за приступ међународним могућностима финансирања, подизање 
капацитета научноистраживачких института и јачања сарадње са српском дијаспором; затим акцелерацију 
пословања кроз подршку Фонду за иновациону делатност која обухвата развој програм акцелерације како  би  се  
омогућио  даљи  развој  иновативних  предузећа  у раној фази развоја, као и оних у фази раста; и координацију, 
мониторинг и изградња капацитета како би се осигурали и остварили ефекти имплементације овог пројекта. 
Активности на Пројекту спроводе: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Фонд за иновациону 
делатност и Фонд за науку. Министарство просвете, науке и технолошког развоја има улогу главног координатора 
SAIGE Пројекта 
 

 
Циљ 1: Побољшање релевантности и изврсности научних истраживања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број научних публикација у топ 10 % од међународно 
признатих часописа 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 1000 1060 1100 1100 

2. Број пројекта  сарадње у примењеним истраживањима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 0 50 100 110 

 
Циљ 2: Побољшано иновативно предузетништво и приступ финансијама за раст предузећа 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових или побољшаних иновативних производа 
или услуга представљених на тржишту 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 0 20 35 50 

2. Спољна улагања генерисана од стране МСП које 
учествују 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

ЕУР 2021 0 1,4 2,6 4,0 

 
Циљ 3: Унапређена релевантности и изврсности научних истраживања кроз подизање капацитета научноистраживачких организација 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Спољна процена НИО 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 6 12 14 16 
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Пројекат: 7010 - ИПА Подршка за учешће у програмима ЕУ 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Споразум између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму 
Европске уније Хоризонт Европа – оквирном програму за истраживање и иновације, који је сачињен у Београду, 
дана 1. децембра 2021. године и у Бриселу, дана 6. децембра 2021. год. Стратегијa научног и технолошког развоја 
Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”. 

 
Опис: Хоризонт Европа је оквирни програм Европске уније за финансирање истраживања и иновације за период од 
2021. до 2027. године. Надовезујући се на успехе и постигнућа претходног програмског циклуса-Хоризонт 2020, 
Хоризонт Европа има за циљ достизање научне изврсности, решавање глобалних изазова и индустријску 
модернизацију, уз усаглашене истраживачке напоре и иновације, засноване на принципима отворене науке и 
партнерства. Структура Програма заснива се на три стуба: Изврсна наука, Глобални изазови и европска 
индустријска конкурентност и Иновативна Европа. Хоризонтални део структуре Програма чине две компоненте: 
Ширења изврсности и учешћа и Реформа и јачање европског система истраживања и иновација. Споразум између 
Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа – 
оквирном програму за истраживање и иновације, сачињен је у Београду, дана 1. децембра 2021. године и у 
Бриселу, дана 6. децембра 2021. год. 

 
Циљ 1: Jaчање конкурентности Србије у истраживањима, иновацијама и технологијама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Броj одобрених пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 10 (2021) 20 50 50 

2. 2. Број организација укључених у пројекте програма 
Хоризонт Европа  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 20 (2021) 30 75 75 

 
Пројекат: 7079 - ИПА 2019 - Конкурентност и иновације 
 
Програм коме припада: 0201 - Развој науке и технологије 

 
Правни основ: Оквирни споразум између РС и Европске комисије, Стратегијa научног и технолошког развоја 
Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”, Стратегија паметне специјализације у 
Републици Србији за период од 2020. до 2027. године, Стратегија развоја стартап екосистема Републике Србије за 
период од 2021. до 2025. године 
 
 

 
Опис: Кроз овај пројекат обезбеђено је даље финансирање успостављених програма Фонда за иновациону 
делатност (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и Програм сарадње науке и привреде).  
Програми су намењени развоју иновација од стране малих и средњих предузећа, и то онима у раној фази развоја 
(Програм раног развоја), у фази раста (Програм суфинансирања иновација), као и за сарадњу са 
научноистраживачким организацијима у виду конзорцијума (Програм сарадње науке и привреде). 

 
Циљ 1: Повећање иновационих капацитета малих и средњих предузећа и развој нових производа и услуга  
Тип циља: Циљ јавних политика 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 1. Број малих и средњих предузећа који су добили 
финансирање (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: изештај 

број  2021 0 100 100 100 

2. 2. Број нових производа / услуга који су пласирани на 
тржиште  (кумулативно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај 

број  2021 0 0 20 70 

 
Раздео 37 

 
МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство туризма и омладине 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 туризма и омладине 
обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и 
спровођење националне политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; 
подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и 
помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и подучавање младих везано за запошљавање и 
волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским организацијама и 
удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ 
и сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике 
и омладинских организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике 
Србије да учествују на скуповима и манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге 
младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање и рад националне и регионалних канцеларија за младе; 
подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на локалном нивоу; 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. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 13 - Спорт и омладина 

 
ПРОГРАМ: 1302 - Омладинска политика 
 
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 
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до међународног и промоцији регионалне сарадње. Спровођење програма доприноси уређењу области 
омладинске политике према утврђеним стандардима, унапређењу положаја и учешћа младих у друштву и 
квалитета њихових живота. 

 
Циљ 1: Унапређен положај и учешће младих у друштву 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих омладинских кампова и 
омладинских волонтерских пројеката (овп) 
 
Koментар: базна вредност је, 27 кампова и 150 овп у 
2020. години. 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора 
пројеката, извештај МОС 

Број 2020 180 200 200 200 

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    

   

% 2020 50% 70% 70% 70% 

 
Циљ 2: Повећање запослености младих 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
запошљивости младих, пословање у бизнис 
инкубаторима, центрима за унапређење 
предузетништва, ученичким компанијама итд. 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији 
пројеката 

Број 2020 550 600 650 650 

 
Програмска активност: 0002 - Подршка ЈЛС у спровођењу омладинске политике 
 
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика 

 
Правни основ: Закон о младима. 

 
Опис: Кроз ову програмску активност пружа се подршка и остварује сарадња са локалним самоуправама у развоју 
институционалног оквира за унапређење омладинске политике на 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 



671 
 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

% 2020 80 90% 92% 94% 

2. Проценат координатора обучених за омладинског 
радника 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 
и ЈЛС/КЗМ 

% 2020 95% 100% 100% 100% 

 
Циљ 2: Стварање услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. : Број младих који су укључени у програме и пројекте 
ЈЛС 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 
и ЈЛС/КЗМ 

Број 2020 45.000 65.000 75.000 75.000 

2. Број подржаних програма и пројеката локалних 
самоуправа 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: База одобрених програма и 
пројеката коју води министарство и Извештаји ЈЛС о 
спровођењу омладинске политике на локалном нивоу 

Број 2020 35 38 38 38 

 
Програмска активност: 0004 - Развој и спровођење омладинске политике 
 
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика 

 
Правни основ: Закон о младима. 

 
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 професионалног развоја младих; подстицање развоја омладинске политике и рада 
канцеларија за младе на локалном нивоу; омогућавање удружењима младих, удружењима за младе и њиховим 
савезима из 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. 

 
Циљ 1: Унапређење формалног и неформалног образовања младих ради стицања практичних знања и вештина 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спроведених истраживања потреба и положаја 
младих 
 

Број 2020 1 1 1 1 
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Koментар: Истраживање треба да пружи податке 
важне за праћењe положаја младих у Србији укључујући 
и податке о образовању и обукама које млади похађају 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 
2. Проценат оснажених КЗМ које су стандардизовале рад 
и имају организоване редовне услуге за младе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји ЈЛС/КЗМ и извештаји 
реализатора пројеката 

% 2020 86% 87% 88% 89% 

 
Циљ 2: Осигурање квалитета у омладинском раду и координисано деловање удружења која раде са младима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број акредитованих удружења и канцеларија за младе 
за омладински рад 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 

Број 2020 82 83 84 85 

2. Број чланова мреже удружења младих и за младе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 

Број 2020 110 112 114 116 

 
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. 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број младих који су  учествовали у програмима који 
промовишу толеранцију, хуманизам и солидарност 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 

Број 2020 3.500 7.500 8.000 8.500 

2. Број младих који су укључени у програме и пројекте 
који промовишу здраве и безбедне стилове живота 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о реализацији програма 
и пројеката 

Број 2020 15.000 25.000 27.000 28.000 
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Циљ 2: Подстицање младих жена и мушкараца за активно учешће у друштву и волонтерским активностима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Проценат младих жена и мушкараца укључених у 
волонтерске активности у земљи и иностранству 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Истраживање о положају и 
потребама младих 

% 2020 24 26% 27% 28% 

2. : Број младих који су обухваћени активностима, 
програмима и/или кампањама за активно учешће у 
друштву 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји реализатора пројеката 

Број 2020 35.000 50.000 51.000 52.000 

 
Програмска активност: 0006 - Програми и пројекти подршке младима у запошљавању 
 
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика 

 
Правни основ: Закон о младима. 

 
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 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2020 4.340 7.000 7.100 7.200 

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 

Број 2020 47 57% 58% 59% 

 
Програмска активност: 0008 - Међународна сарадња у области омладине 
 
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика 

 
Правни основ: - 

 
Опис: Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за ефикасан рад и несметано функционисање 
Министарства туризма и омладине путем: потписивања, спровођења и праћења међународних споразума и 
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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. 

 
Циљ 1: Унапређење међународне сарадње у областима омладине 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: извештај о раду министарства, 
извештаји МЕИ и МФ 

Број 2022 1 2 2 2 

2. Укупан број потписаних посебних међународних 
уговора о сарадњи у областима омладине и спорта 
 
Koментар: Споразуми потписани од 2007. године, 
циљне вредности изражене кумулативно 
 
Извор верификације: извештаји о раду министарства 

Број 2021 37 42 43 44 

 
Циљ 2: Подизање капацитета организација у области  омладине за остваривање међународне сарадње 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених пројеката у оквиру ЕУ програма 
ЕРАЗМУС+ 
 
Koментар: Обухваћене су и омладинска и спортска 
компонента. 
 
Извор верификације: извештаји EACEA и  Фондације 
Темпус - Национална агенција за Еразмус+ у Србији; 

Број 2021 38 40 42 45 

2. Број уговорених пројеката кроз Регионалну 
канцеларију за сарадњу младих, циљне вредности 
изражене кумулативно 
 
Koментар: Пројекти који се реализују од 2018. године, 
циљне вредности изражене кумулативно 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства, 
Извештаји РКСМ 

Број 2021 39 50 52 54 

 
Пројекат: 7024 - ИПА 2014 - Сектор подршке запошљавању младих и активној инклузији 
 
Програм коме припада: 1302 - Омладинска политика 

 
Правни основ: Акциони документ „Запошљивост младих и активна инклузија“, 2014/032-799.07/Serbia/Youth 
Employability and Active Inclusion 

 
Опис: У сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које је главно надлежно за 
реализацију наведеног пројекта, циљ је да се имплементирају активности ради успостављања иновативних, 
интегрисаних услуга прилагођених младима, а које су усмерене на развој предузетничких вештина, успостављени и 
функционални модели и пакети активне инклузије кроз локална партнерства, као и повећање запошљавања, пре 
свега младих кроз побољшање активитета младих, раног стицања радног искуства и предузетничке праксе, и 
активације социјалне политике и корисника социјалне помоћи. 
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Циљ 1: Успостављање иновативних, интегрисаних услуга прилагођених младим, које су усмерене на развој предузетничких вештина, 
успостављени и функционални модели и пакети активне инклузије кроз локална партнерства 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број подржаних пројеката кроз грант шему 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројеката 

Број 2019 24 24 / / 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 

 
ПРОГРАМ: 1507 - Уређење и развој у области туризма 
 
Опис: Туризам представља једну од најдинамичнијих привредних грана. Улагања у ову привредну грану могу се 
брзо повратити, под условом 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: Интензивирање туристичког промета 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број долазака туриста (укупно) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: РЗС 

Број 2021 2.591.293 3.600.000 3.700.000 3.700.000 

2. Остварен девизни прилив 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: НБС 

Мил.ЕУР 2021 1.596 2.000 2.100 2.100 

 
Програмска активност: 0004 - Туристичка инспекција 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о туризму; Закон о угоститељству; Закон о инспекцијском надзору; Закон о јавним 
скијалиштима; Закон о заштити потрошача; Закон о привредним друштвима; Закон о заштити становништва од 
изложености дуванском диму; Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне 
својине. 

 
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 прекршајних  налога и подношење захтева на основу извршених 
надзора 

 
Циљ 1: Осигурање законитости  и безбедности пословања  и поступања надзираних субјеката у области туризма 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Однос извршених редовних и ванредних надзора 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке 
инспекције 

% 2021 73,30% 20% 20% 20% 

2. Проценат надзора са утврђеним неправилностима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке 
инспекције 

% 2021 8,69% 10% 10% 10% 

 
Циљ 2: Боља примена прописа из области туризма  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извршених саветодавних посета у оквиру 
превентивног деловања туристичке инспекције 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Туристичке 
инспекције 

Број 2021 383 1.000 1.000 1.000 

 
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. 

 
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 
туристичке инфраструкруре 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Сектора за 
туризам 

Број 2021 68 50 70 70 

 
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. 

 
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 увези, потребна су 
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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".  

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - / / / 

 
Програмска активност: 0007 - Подршка раду ЈП „Стара планинаˮ 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о туризму. 

 
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 
туристичке дестинације Стара планина - Јабучко равниште  даје се подршка ЈП Стара планина. 

 
Циљ 1: Унапређење туристичке понуде у оквиру туристичког центра Јабучко равниште на Старој планини. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Годишњи број ноћења домаћих туриста на Старој  
планини 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Републички завод за статистику 
Србије и Туристичка организација општине  Књажевац 

Број 2021 73.633 65.000 70.000 73.000 

2. Годишњи број ноћења страних туриста на Старој  
планини  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Републички завод за статистику 
Србије и Туристичка организација општине  Књажевац 

Број 2021 4.128 5.000 8.000 10.000 

 
Циљ 2: Текуће одржавање изграђених инфраструктурних објеката и перманентне исправности опреме, уређаја и система у циљу заштите 
животне средине, као и унапређење нивоа безбедности стратешких објеката 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

m3 2021 21.990 27.000 27.200 27.500 

2. Количина пречишћене отпадне воде. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: ЈП Стара планина - Извештај о 
измереној количини испуштене воде на излазу из 
постројења за пречишћавање, који се доставља 
квартално и годишње Републичкој дирекцији за воде 

m3 2021 15.607 18.000 19.000 19.500 
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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. 

 
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, било је потребно да  Друштво преузме 
активну улогу иницијатора 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 је  вршило 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 „Тврђава 
Голубачки град” и заштита културно - историјског наслеђа, природног богатства и животне средине. 
 

 
Циљ 1: Успостављање и развој туристичке понуде Комплекса Тврђаве Голубачки град као туристичке дестинације у контексту укупне 
туристичке понуде Голупца и Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца Комплекса 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Тврђава Голубачки град 
д.о.о. 

Број 2021 130.000 130.000 150.000 170.000 

2. Инфраструктурно опремање и стављање у функцију 
осталих атракција у Комплексу (шетне стазе, 
видиковци...) 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Тврђава Голубачки град 
доо 

% 2021 55% 65% 70% 75% 

 
Циљ 2: Побољшање туристичке понуде 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број манифестација 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Тврђава Голубачки град 
д.о.о 

Број 2021 3 8 10 12 

2. Број пристајања међународних речних крузера 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Тврђава Голубачки град 
д.о.о 

Број 2021 63 250 280 300 

 
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. 

 
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.  
за следеће намене: реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић, изградња паркинг простора на 
северној обали Крвавог језера, изградња паркинг простора  и приступне саобраћајнице на Западној обали језера 
Палић. 

 
Циљ 1: Реконструкција пешачке стазе на источној обали језера Палић 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен реализације пројекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% 100% / / 

2. Степен реконструкције пешачке стазе на источној 
обали језера језера Палић 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% 100% / / 

 
Циљ 2: Изградња паркинг простора на северној обали Крвавог језера 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен изградње паркинг простора на северној обали 
Крвавог језера 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% / 100% / 

2. Степен реализације пројекта  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% / 100% / 

 
Циљ 3:  Изградња паркинг простора  и приступне саобраћајнице на Западној обали језера Палић 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Степен  изградње паркинг простора  и приступне 
саобраћајнице на Западној обали језера Палић 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% / / 100% 

2. Степен реализације пројекта 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Парк Палић доо 

% 2022 0% / / 100% 

 
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. 

 
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 производа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца едукација и тренинга у туризму које су 
суфинансиране 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај корисника подстицаја о 
реализацији пројекта 

Број 2020 5.078 5.100 5.100 5.100 

2. Број посетилаца едукација и тренинга у туризму које су 
суфинансиране 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај корисника подстицаја о 
реализацији пројекта 

Број 2020 5.687 5.700 5.700 5.700 

3. Број посетилаца манифестација које су суфинансиране 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај корисника подстицаја о 
реализацији пројекта 

Број 2020 1.231.114 2.500.000 3.000.000 3.000.000 

 
Програмска активност: 0011 - Подршка раду Туристичке организације Србије 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о туризму. 

 
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, он лине средства промоције - 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих  догађаја 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Туристичке организације 
Србије 

Број 2021 68 80 95 115 

2. Број публикованих информација о Србији као 
дестинацији  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Туристичке организације 
Србије  

Број 2021 3.000 3.200 3.500 3.800 

 
Циљ 2: Креирање система маркетиншких и промотивних комуникација са крајњим потрошачима (туристима), посредницима у туризму 
(страни и домаћи туроператери и туристичке агенције) и медијима (домаћи, страним и специјализованим) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број новинара и организатора путовања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Туристичке организације 
Србије  

Број 2021 150 150 180 220 

2. Број организованих тура упознавања и инспекција 
дестинације 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Туристичке организације 
Србије 

Број 2021 65 101 115 120 

 
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. 

 
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 
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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. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - / / / 

 
Програмска активност: 0013 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; 
закон о буџету Републике Србије; 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 МТО 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 МТО 
предвиђених Законом о буџету Републике Србије и Финансијским планом МТО. 

 
Циљ 1: - 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - / / / 

 
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. 

 
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 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одобрених захтева за ваучере 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства 

Број 2021 140.850 100.000 100.000 100.000 

2. Број остварених ноћења домаћих туриста кроз ваучере 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Министарства  

Број 2021 742.660 534.000 534.000 534.000 

 
Пројекат: 4004 - Подстицаји унапређењу рецептивне туристичко-угоститељске понуде 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о туризму. 

 
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, на територији Републике Србије. 

 
Циљ 1: Интензивирање рецептивне туристичко-угоститељске понуде 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број долазака страних туриста у агенцијском 
аранжману 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: РЗС 

Број 2020 4.554 70.000 96.500 130.000 

2. Број ноћења страних туриста у агенцијском аранжману 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: РЗС 

Број 2020 14.506 218.000 300.000 410.000 

 
Пројекат: 5002 - Унапређење инфраструктуре у области наутичког туризма 
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Закон о туризму. 

 
Опис: У циљу афирмације наутичких потенцијала водних путева Републике Србије као дела укупне туристичке 
понуде, Стратегијом развоја туризма и Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије 2015-2025 
планирано је ширење мреже марина. Програмским активностима у датом периоду предвиђена је изградња три 
марине, и то у Великом Градишту, Голупцу и Кладову. Обухваћене су све фазе пројекта, од израде техничке 
документације која укључује Студију оправданости са Идејним пројектом, Пројекат за грађевинску дозволу, 
Пројекат за извођење/Пројекат изведеног објекта, преко изградње објеката до исходовања употребне дозволе.  

 
Циљ 1: Изградња Марине у Великом Градишту 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Степен реализације пројекта изградње марине у 
Великом Градишту 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Републичка ревизиона комисија 

% 2021 0% 100% / / 

 
Пројекат: 7051 - Подршка одржавању ЕГЗИТ фестивала  
 
Програм коме припада: 1507 - Уређење и развој у области туризма 

 
Правни основ: Меморандум о разумевању потписан између Владе Републике Србије 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број посетилаца ЕГЗИТ фестивала 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај Фондације EXIT 

Број 2020 180.000 200.000 200.000 200.000 

 
Раздео 38 

 
МИНИСТАРСТВО ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство информисања и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: систем јавног 
информисања; праћење спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности страних 
информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; 
информисање националних мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у раду 
страним новинарима и дописницима; учешћа у регионалним пројектима, као и друге послове одређене законом. 
Министарство информисања 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 информисања 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 који се финансирају из средстава 
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог 
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министарства, као и друге послове одређене законом. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 
 
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, информациону безбедност, одржавање и развој АМРЕС, развој ИКТ инфраструктуре у 
образовању, као и унапређење националне широкопојасне комуникационе инфраструктуре. 

 
Циљ 1: Развој и уређење тржиштa комуникационих услуга 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Мил ЕУР 2018 1540 1630 1630 1630 

2. Покривеност фиксном широкопојасном мрежом 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Вредност ДЕСИ индекса 

Проценат 2018 89,20% 94% 94% 94% 

 
Циљ 2: Повећање употребе информационо-комуникационих технологија 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат грађана који користе Интернет 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији - РЗС 

Проценат 2018 73,4% 88% 88% 88% 

2. Проценат домаћинстава која поседују рачунар 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији.- РЗС 

Проценат 2018 72,1% 81% 81% 81% 

 
Циљ 3: Развој пословног ИКТ сектора 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у сектору ИКТ (телекомуникације, 
рачунарско програмирање и консултантске услуге и 
информационо услужне делатности) 
 
Koментар: - 
 

Број 2018 46.640 53000 53000 53000 
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Извор верификације: Публикација - Регистрована 
запосленост - РЗС  
2. Укупан извоз рачунарских и информационих услуга 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Платни биланс - НБС 

Мил ЕУР 2018 1.210 1300 1300 1300 

 
Програмска активност: 0001 - Уређење и надзор електронских комуникација и поштанског саобраћаја 
 
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Закон о електронским комуникацијама, Закон о поштанским услугама. 

 
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 - фреквенцијског 
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) који треба да пруже оператори; учешће у међународним иницијативама у области 
телекомуникација; координација преговора за приступање ЕУ у оквиру поглавља 10; као и др. послове. 

 
Циљ 1: Унапређење услуга електронских комуникација 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Пенетрација фиксног широкопојасног приступа по 
домаћинствима 
 
Koментар: Проценат циљне вредности на нивоу ЕУ 
 
Извор верификације: Вредност ДЕСИ индекса-РАТЕЛ 

Проценат 2019 65,3% 75,0% 80% 83% 

2. Покривеност домаћинстава фиксним широкопојаснм 
приступом-најмање 30Mb/s 
 
Koментар: % претплатника >=30Mb/s 
 
Извор верификације: Преглед тржишта 
телекомункција и поштанских услуга у Републици 
Србији РАТЕЛ 

Проценат 2019 70,2% 80% 81% 85% 

 
Циљ 2: Развој тржишта поштанских услуга 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обим комерцијалних поштанских услуга у Србији 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Преглед тржишта 
телекомункција и поштанских услуга у Републици 
Србији РАТЕЛ 

Број у 
хиљадама 
јединица 

2019 39.000 45000 45500 46000 

2. Приход од комерцијалних поштанских услуга 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Преглед тржишта 
телекомункција и поштанских услуга у Републици 
Србији РАТЕЛ 

Број у 
милионима 

динара 
2019 12.200 14000 14200 14500 
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Програмска активност: 0003 - Одржавање и развој АМРЕС 
 
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Закон о министарствима, Одлука о оснивању Академске мреже Републике Србије. 
 

 
Опис: Програмска активност обухвата подршку развоју и унапређењу академске, односно образовне и 
научноистраживачке рачунарске мреже. Програмска активност обухвата подршку развоју и унапређењу академске, 
односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже „Академска мрежа Републике 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 функционисање и одржавање АМРЕС и унапређење у високошколским 
установама.  

 
Циљ 1: Повезивање свих образовних, научних и културних институција у јединствену рачунарску мрежу 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број градова у Србији у којима се налазе чворишта 
АМРЕС активне мреже 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду АМРЕС 

Број 2020 50 50 50 50 

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. године 
 
Извор верификације: Извештај о раду АМРЕС 

Број 2020 1938 1938 1.945 1.960 

 
Циљ 2: Унапређење нивоа квалитета услуга АМРЕС 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број тачака на кичми АМРЕС повезаних везама 
капацитета минимално 10 Gbps 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду АМРЕС 

Број 2020 25 27 30 33 

2. Капацитет укупног интернет линка обезбеђеног АМРЕС 
корисницима 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду АМРЕС 

GBps 2020 20 Gbps 100  Gbps 100  Gbps 100  Gbps 

 
Програмска активност: 0008 - Развој информационог друштва 
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Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Закон о информационом систему Републике Србије, Закон о електронском документу, електронској 
идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, Закон о информационој безбедности 

 
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 стратешко-развојних 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат грађана који свакодневно користе Интернет 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији-РЗС 

Проценат 2020 91,2% 92% 93% 95% 

2. Проценат лица која су куповала / наручивала робу или 
услуге путем интернета 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији-РЗС 

Проценат 2020 36,1% 38% 40% 42% 

 
Циљ 2: Повећање употребе ИКТ у пословању 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат предузећа која користе услуге cloud servisa 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији-РЗС 

Проценат 2020 18.6% 20% 22% 24% 

2. Проценат предузећа који користе мобилну 
широкопојасну интернет конекцију(3G и 4G) употребом 
преносивих уређаја 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Употреба информационо-
комуникационих технологија у Републици Србији-РЗС 

Проценат 2020 98,4% 95% 97% 98% 

 
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. 

 
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-АМРЕС“ и тако добију 
прикључак на широкопојасни интернет, а да се у самим школама и осталим установама образовања, науке и 
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културе постави локална бежична мрежа за приступ.  

 
Циљ 1: Повезивање школа на АМРЕС 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број прикључних школа и школских локација 
изнајмљивањем комуникационог прикључка 
 
Koментар: Извештаји о опремању образовних установа 
 
Извор верификације: Годишњи извештај АМРЕС 

Број 2020 1.747 2.500 3.000 3.500 

 
Циљ 2: Опремање образовних установа бежичном локалном мрежом 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број образовних установа (без укључених основних и 
средњих школа) у којима је постављена бежична мрежа 
 
Koментар: Извештаји о опремању образовних установа 
 
Извор верификације: Извештај о раду министарства 

Број 2020 100 130 130 130 

 
Програмска активност: 0011 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; 
закон о буџету Републике Србије; 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 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 предвиђених Законом о буџету 
Републике Србије. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Пројекат: 4005 - Изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 
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Републике Србије - Фаза 1 и 2 
 
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Стратегија развоја мрежа нове генерације до 2023. године. 

 
Опис: Циљ Пројекта је заједничка изградња широкопојасне комуникационе инфраструктуре у „белим или сивим 
зонама“ у Републици Србији како би се подстицајима државе омогућило повезивање на интернет најмање: а) 
изградња широкопојасне инфраструктуре у ~800 руралних насеља - омогућен приступ нове генерације (преко 
50Mbps) за ~140.000 околних домаћинстава; б) веома рурални предели, комплетна изградња од стране МТТ и 
давање на коришћење операторима (алтернатива универзалном сервису - брзина обезбеђена домаћинствима 2-
10Мбпс), оквирни процењених обухват ~10.000 домаћинстава у ~100 насеља. Пројекат ће се спроводити у складу са 
прописима којима се уређује државна помоћ. 

 
Циљ 1: Изградња приступних FTTH мрежа у руралним насељима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број руралних насеља у којима је омогућен приступ 
широкопојасном интернету 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду Министарства 

Број 2021 0 400 900  

 
Пројекат: 5004 - Дигитализација туристичке понуде Србије 
 
Програм коме припада: 0703 - Телекомуникације и информационо друштво 

 
Правни основ: Стратегија развоја туризма Републике Србије. 

 
Опис: Пројекат има за циљ да припреми инфраструктурну комуникациону и апликативну базу за спровођење 
дугорочних циљева дигитализације туристичких локација. Обухвата више компоненти: 
а) Систем „Дигитални туристички асистент” (радни назив) је софтверска платформа који ће преузети улогу 
дигиталног туристичког водича, али и платформе за рекламирање пратећих садржаја у близини локације. Систем 
се развија као платформа која може подржати неограничен број локација уз минималне додатне инвестиције у 
софтверске лиценце. Израда одговарајућег садржаја је предмет друге компоненте пројекта (осим основних 
садржаја за ~30-60 локација у обухвату капиталног пројекта у сврху демонстрације); б) Платформа за резервацију и 
плаћање смештаја (државни Booking); в) Хардверска инфраструктура за апликативна решења (потребан хардвер за 
платформу Туристички асистент. Хостинг у државном дата центру у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу); г) 
Довођење брзог интернета до локација и изградња WiFi мрежа за локације културног наслеђа  (10 приоритетних 
(indoor & outdoor) локација). 1. Довођење супер-брзог интернета до локација и изградња WiFi мрежа за локације 
културног наслеђа; 10 приоритетних (indoor & outdoor) локација; 2. Систем „Туристички асистент“ је софтверска 
платформа који ће преузети улогу дигиталног туристичког водича, али и платформе за рекламирање пратећих 
садржаја у близини локације. Систем се развија као платформа која може подржати неограничен број локација уз 
минималне додатне инвестиције у софтверске лиценце. Израда одговарајућег садржаја је предмет друге 
компоненте пројекта; 3. Хардверска инфраструктура за апликативна решења. Потребан хардвер за платформу 
Туристички асистент. Хостинг у државном дата центру у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и е-Управу; 4. Израда 
мултимедијалног дигиталног садржаја за 60 циљних локација. А. За пуњење платформе „Туристички асистент” и Б. 
Додатни дигитални садржаји попут холограма, интерактивних поставки итд. 

 
Циљ 1: Припремљена инфраструктурна комуникациона и апликативна база за спровођење дугорочних циљева дигитализације туристичких 
локација 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Изградња бежичних мрежа 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

Број 2020 0 10 10 10 

2. Успостављање дигиталне платформе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2020 - - - - 

 
СЕКТОР: 12 - Култура и информисање 

 
ПРОГРАМ: 1204 - Систем јавног информисања 
 
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: Обезбеђивање функционисања установа у области јавног информисања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број произведених сати програма на радију и 
телевизији РТВ на годишњем нивоу  
 
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 раду ЈМС РТВ 

број сати 2020 51660 51660 51660 51660 

2. Број произведених сати програма на радију и 
телевизији РТС на годишњем нивоу 
 
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 раду ЈМС РТС 

број сати 2020 53568 53568 53568 53568 

3. Број штампаних и дистрибуираних примерака новина 
"Јединство" на годишњем нивоу 
 
Koментар: - 

Број 
примерака 2020 372000 372000 372000 372000 
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Извор верификације: Годишњи извештај Установе  
4. Број штампаних и дистрибуираних примерака часописа 
"Стремљење" на годишњем нивоу 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Установе 

Број 
примерака 2020 1600 1600 1600 1600 

 
Циљ 2: Oстваривање јавног интереса у области јавног информисања путем пројектног суфинансирања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката путем пројектног 
суфинансирања 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката из области јавног 
информисања 

Број пројеката 2020 400 400 400 400 

2. Број расписаних конкурса  у области јавног 
инфoрмисања  
 
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 раду Министарства 
информисања и телекомуникација  

Број конкурса 2020 9 9 9 9 

 
Циљ 3: Унапређивање међународне сарадње у области јавног информисања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број међународних стручних скупова и конференција 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду министарства, 
Годишњи извештај о раду Владе 

Број стручних 
скупова 2020 2 3 3 5 

2. Број остварених међународних посета  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду министарства, 
Годишњи извештај о раду Владе  

Број посета 2020 1 3 3 3 

 
Програмска активност: 0001 - Подршка остваривању јавног интереса у области информисања 
 
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања 

 
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 
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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.), 

 
Циљ 1: Остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката на конкурсима из области 
јавног информисања 
 
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 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 200 230 230 250 

2. Број подржаних пројеката чији је циљ унапређење 
родне равноправности 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 14 14 14 15 

 
Циљ 2: Унапређивање новинарског и медијског плурализма 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката који се односе на учешће на 
стручним, научним и пригодним скуповима и 
унапређење професионалних и етичких стандарда у 
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 
подржаних 
пројеката 

2020 30    

 
Циљ 3: Унапређење медијске писмености 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката чији је циљ развој медијске 
писмености 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката  

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 6 6 6 7 
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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: Унапређење информисања грађана на српском језику на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и очување српског 
језика и културног идентитета 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката на српском језику у области 
јавног информисања на територији АП КиМ  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 15 20 20 21 

2. Број подржаних пројеката на српском језику чији је 
циљ унапређење родне равноправности на територији 
АП КиМ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 2 3 3 3 

3. Број пројеката којима се ангажују млади новинари у 
медијима на српском језику на територији АП КиМ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 3 4 4 4 

 
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. 

 
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. 

 
Циљ 1: Очување српског језика и националног и културног индетитета српског народа у земљама региона 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број подржаних пројеката намењених информисању 
српског народа у земљама региона 
 
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: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 25 30 30 35 

2. Број пројеката којима се ангажују млади новинари у 
медијима који информишу српски народ који живи у 
земљама региона 
 
Koментар: Подршка пројектима којима се ангажују 
млади новинари у земљама региона доприноси очувању 
српског језика, националног и културног идентитета у 
земљама региона.  
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 4 5 5 5 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката  мултијезичког карактера    
 
Koментар: Пројекти мултијезичког карактера су од 
посебног значаја због доприноса социјалној интеграцији 
припадника националних мањина  
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 17 19 19 19 

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 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 7 7 7 7 

3. Број подржаних пројеката на језицима националних 
мањина    
 
Koментар: Пружања финансијске подршке медијским 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 80 90 90 90 
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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. 

 
Опис: Суфинансирање  путем конкурса пројеката  медија, продукција и удружења намењених информисању особа 
са инвалидитетом. 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 на информисање особа са инвалидитетом и подстицај њиховог стваралаштва 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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. Бр. 
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 садржaja 
 
Извор верификације: Извештај о резултатима конкурса 
за суфинансирање пројеката 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 25 28 28 29 

2. 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 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 2 3 3 3 

 
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". 
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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 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број штампаних и дистрибуираних примерака новина 
Јединство 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји установа 
културеновинско-издавачке установе Панорама  

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 372000 372000 372000 372000 

 
Циљ 2: Издавање и дистрибуција часописа СТРЕМЉЕЊА 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број штампаних и дистрибуираних примерака часописа 
Стремљење 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештаји новинско - 
издавачке установе ПАНОРАМА 

Број 
подржаних 
пројеката 

2020 1600    

 
Програмска активност: 0009 - Финансирање основне делатности јавних медијских сервиса 
 
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања 

 
Правни основ: Закон о јавним медијским сервисима. 

 
Опис: Финансирање производње и емитовања програмских садржаја од јавног интереса. 

 
Циљ 1: Производња и емитовање програмских садржаја од јавног интереса 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број подржаних пројеката чији је циљ унапређење 
родне равноправности 
 
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: Извештај корисника средстава 
достављен министарству 

Број сати 2020 4305 4305 4305 4305 

2. 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 

Број сати 2020 4464 4464 4464 4464 
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достављен министарству 
 
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: Дигитализација архивског материјала у циљу његове заштите и веће доступности грађанима и грађанкама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

% набављене  
опреме 2020 50 80 80 90 

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 

% 
дигитализова
ног архивског 

материјала 

2020 8    

 
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. 

 
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: Повећање обима међународне сарадње у области јавног информисања 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних састанака 
 
Koментар: Кроз закључивање међународних уговора, 
програма сарадње  омогућава се повећана размена у 
области информисања (кадрова, медија и медијских 
садржаја). 

Број састанака 2020 1 3 3 3 
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Извор верификације: Извештаји о раду министарства, 
Годишњи извештај о раду Владе 
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 

Број посета 2020 1 3 3 3 

 
Циљ 2: Учешће у раду радних тела и на састанцима међународних организација и Европске комисије 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

2020 6 8 8 9 

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 

Број 
представника 2020 3 5 5 5 

 
Циљ 3: Учешће на међународним стручним скуповима и конференцијама 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних скупова 
 
Koментар: Јачање капацитета министарства - 
размена искустава и праксе. 
 
Извор верификације: Извештаји о раду министарства, 
Годишњи извештај о раду Владе 

Број скупова 2020 2 3 3 5 

2. Број учесника 
 
Koментар: Јачање капацитета министарства - 
размена искустава и праксе. 
 
Извор верификације: Извештаји о раду министарства, 
Годишњи извештај о раду Владе  

Број учесника 2020 2 3 3 4 

 
Програмска активност: 0012 - Развој система у области јавног информисања и надзор над 
спровођењем закона 
 
Програм коме припада: 1204 - Систем јавног информисања 

 
Правни основ: Закон о министарствима; Закон о буџетском систему; Закон о рачуноводству; Закон о ревизији; 
закон о буџету Републике Србије; 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 
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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 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 предвиђених Законом о буџету 
Републике Србије. 

 
Циљ 1: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2022 - - - - 

 
Раздео 39 

 
МИНИСТАРСТВО ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА 

 
Опште образложење корисника: 
Министарство за јавна улагања је правни следбеник Канцеларије за управљање јавним улагањима као субјект 
права који ступа у права и обавезе претходног носиоца тих права и обавеза. Наиме, Законом о изменама и 
допунама Закона о министарствима предвиђено је да даном ступања на снагу овог закона Канцеларија за 
управљање јавним улагањима, образована као служба Владе, наставља рад као Министарство за јавна улагања, у 
складу са делокругом утврђеним овим законом, а послове које према Закону о обнови након елементарне и друге 
непогоде обавља Канцеларија за управљање јавним улагањима, од дана ступања на снагу овог закона обавља 
Министарство за јавна улагања. 
Министарство за јавна улагања обавља послове државне управе који се односе на: 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, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања; стварање 
услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске 
уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене 
законом. 
Министарство за јавна улагања врши стручну оцену 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, координацију 
поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 15 - Економска и развојна политика 
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ПРОГРАМ: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 
 
Опис: Програм обухвата обављање стручних, административних и оперативних послова, 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, праћење 
реализације програма и извештавање у оквиру програма. 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене  

 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у односу 
на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 38 41 45 50 

 
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: Закон о министарствима  

 
Опис: Програмска активност обухвата координацију послова 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.  

 
Циљ 1: Kоординацијa реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обрађених предмета  
 
Извор верификације: - 

% 2022 100 100 100 100 

 
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: Закон о министарствима 

 
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 
Тип циља: Циљ јавних политика 



702 
 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених инфраструктурних и јавних 
објеката у односу на број оштећених 
 
Извор верификације: - 

% 2020 80 80 85  

 
Пројекат: 5001 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
здравства у односу на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 39 45 50 55 

 
Циљ 2: Висок проценат обновљених објеката јавне намене у области здравства који су приступачни особама са инвалидитетом 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
здравства који су приступачни особама са инвалидитетом 
 
Извор верификације: - 

% 2022 100 100 100 100 

 
Пројекат: 5002 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
просвете и науке у односу на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 39 43 48 52 

 
Циљ 2: Висок проценат обновљених објеката јавне намене у области просвете и науке који су приступачни особама са инвалидитетом 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
просвете и науке који су приступачни особама са 
инвалидитетом 
 
Извор верификације: - 

% 2022 100 100 100 100 

 
Пројекат: 5003 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
спортске инфраструктуре у односу на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 0 29 34 38 

 
Циљ 2: Висок проценат обновљених објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре који су приступачни особама са 
инвалидитетом 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
спортске инфраструктуре који су приступачни особама са 
инвалидитетом 
 
Извор верификације: - 

% 100 2022 100 100 100 

 
Пројекат: 5004 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
социјалне заштите у односу на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 34 39 44 49 

 
Циљ 2: Висок проценат обновљених објеката јавне намене у области социјалне заштите који су приступачни особама са инвалидитетом 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
социјалне заштите који су приступачни особама са 
инвалидитетом 
 
Извор верификације: - 

% 2022 100 100 100 100 

 
Пројекат: 5005 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
културе у односу на планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 0 16 32 48 

 
Циљ 2: Висок проценат обновљених објеката јавне намене у области културе који су приступачни особама са инвалидитетом 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
културе који су приступачни особама са инвалидитетом 
 
Извор верификације: - 

% 2022 100 100 100 100 

 
Пројекат: 5006 - Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне 
инфраструктуре 
 
Програм коме припада: 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне 
непогоде 

 
Правни основ: Закон о министарствима 

 
Опис: Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре 

 
Циљ 1: Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат обновљених објеката јавне намене у области 
локалне комуналне инфраструктуре у односу на 
планирано 
 
Извор верификације: - 

% 2022 0 25 50 75 

 
Раздео 40 
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БЕЗБЕДНОСНО - ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 
 
 

Раздео 41 
 

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 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1606 - Изградња, праћење и унапређење правног система 
 
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 сагласности 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 Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број датих мишљења 
 
Извор верификације: Информатор 

број 2016 7500 7500 7500 7500 
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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 

 
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 сагласности са правним системом, Уставом Републике Србије и законом. 
Дакле, надлежност се остварује кроз процес давања мишљења и контролу приликом објављивања 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 42 

 
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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0610 - Развој система јавних политика 
 
Опис: У оквиру програма обављају се стручни послови 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 
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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 закона 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: Унапређено управљање јавним политикама и унапређен квалитет прописа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат донетих докумената јавних политика за које 
је израђена потпуна анализа ефеката у односу на укупан 
број донетих докумената јавних политика за које је 
потребно урадити анализу ефеката у току једне 
календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Подаци РСЈП 

% 2021 43,8 85 90  

2. Проценат донетих уредби за које је израђена потпуна 
анализа ефеката у односу на укупан број донетих уредби 
за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне 
календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Подаци РСЈП 

% 2021 65,1 75 78  

3. Удео донетих закона за које је израђена потпуна 
анализа ефеката у односу на укупан број донетих закона 
за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне 
календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Подаци РСЈП 

% 2021 47,4 45 50  

 
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 
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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. 

 
Циљ 1: Побољшање квалитета анализа ефеката прописа које спроводе предлагачи и побољшање квалитета прилога анализа ефеката 
прописа које предлагачи прописа достављају РСЈП на мишљење     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број предлога закона  на које је примењен тест утицаја 
на родну равноправност  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

ком 2021 3 5 5  

2. Проценат донетих уредби за које је израђена потпуна 
анализа ефеката у односу на укупан број донетих уредби 
за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне 
календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП 

% 2021 65,1 75 78  

3. Удео донетих закона за које је израђена потпуна 
анализа ефеката у односу на укупан број донетих закона 
за које је потребно урадити анализу ефеката у току једне 
календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

% 2021 47,4 45 50  

 
Циљ 2: Обезбеђење доступности релевантних информација о потенцијалним ефектима прописа заинтересованој јавности и доносиоцима 
одлука 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Удео усвојених ДЈП током чије припреме је спроведен 
консултативни процес у складу са ЗоПС у укупном броју 
усвојених ДЈП у календарској години 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Подаци РСЈП, Интернет страна е-
управе 

% 2021 96,2 95 100  

2. Удео усвојених закона током чије припреме је 
спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у 
укупном броју усвојених закона у календарској години 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Подаци РСЈП, Интернет страна е-
управе 

% 2021 44,4 55 65  

3. Удео усвојених уредби током чије припреме је 
спроведен консултативни процес у складу са ЗоПС у 
укупном броју усвојених уредби  
 
Koментар: - 
 

% 2021 21,4 55 65  



709 
 

Извор верификације: Подаци РСЈП, Интернет страна е-
управе 
 
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; координирање 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. 

 
Циљ 1: Унапређена координација јавних политика  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђена анализа утицаја јавних политика из области 
конкурентности на унапређење  родне равноправности 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

ком 2021 0 1 1  

2. Степен остваривања међурезултата на годишњем 
нивоу утврђених у АПСПВ 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији АПСПВ 

% 2021 60 90 90  

3. Удео броја предлога ДЈП урађеном потпуном анализом 
ефеката у укупном броју предлога ДЈП достављених на 
мишљење РСЈП за које је потребно урадити анализу 
ефеката у току једне календарске године 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

% 2021 33.3 55 60  

4. Удео усвојених ДЈП током чије припреме су 
спроведене консултације у односу на укупан број 
усвојених ДЈП у току једне календарске године  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

% 2021 96.2 87 100  
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5. Усвојен Акциони план за спровођење Програма Владе 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

да/не 2021 да да да  

 
Циљ 2: Унапређење функционалности Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних 
политика и извештавање 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављен модул за планирање и извештавање за 
планска документа локалне власти 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП 

ком 2021 0 1 1  

2. Успостављене нове функционалности ЈИС-а  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештаји о раду РСЈП 

ком 2021 1 1 1  

 
Циљ 3: Унапређење аналитичких капацитета у оквиру органа државне управе за управљање системом јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обучених државних службеника за обављање 
послова управљања јавним политикама и анализу 
ефеката јавних политика и прописа. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду РСЈП 

број 2021 360 220 300  

 
Раздео 43 

 
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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 
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ПРОГРАМ: 0611 - Израда резултата званичне статистике 
 
Опис: Званична статистика, као део информационог система сваког демократског друштва, дефинише се као систем 
квантитативних показатеља добијених на основу јединствених методологија, дефиниција, класификација и 
организације статистичких истраживања и активности на бази јединствених програма и планова. Најважнији 
задатак званичне статистике јесте да пружи реалну слику друштвених и економских кретања у земљи и 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 грађана 

 
Циљ 1: Побољшање квалитета и ажурности у објављивању података 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

Квалитативан 
резултат 2021 4,08 4,15 4,24 4,24 

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 

% 2016 99,2 100 100 100 

 
Програмска активност: 0001 - Демографија и друштвене статистике 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
Опис: Анализа и публиковање података Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, унапређење 
садржаја података о становништву, тржишту рада, образовању, култури, здравству, инвалидитету, правосудној и 
родној статистици, безбедности и заштити потрошача, личној потрошњи, неједнакостима у расподели дохотка, 
сиромаштву, социјалној кохезији и заштити који су неопходни за праћење стандарда и услова живота, квалитета 
живота, као и социјалне и здравствене заштите. Такође, неопходно је обезбедити и повећање броја података 
приказаних према полу и на што нижем територијалном нивоу, као и визуализацију наведених података. 
Oбезбеђивањe и праћење података за достизање циљева одрживог развоја (SDG) за Републику Србију по 
тематским областима. 

 
Циљ 1: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Демографија и друштвене статистике у односу на 
укупан број индикатора 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број индикатора који се односе на лица, а који су Број 2021 168 169 170 170 
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приказани према полу 
 
Koментар: Повећање броја индикатора у оквиру 
области демографије и друштвених статистика . 
Очекује се повећање броја индикатора из области 
образовања 
 
Извор верификације: База дисеминације података 
 
Циљ 2: Спровођење истраживања према Уредби о утврђивању плана званичне статистике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спроведених истраживања према плану званичне 
статистике 
 
Koментар: Спровођење истраживања у складу са 
годишњим  Планом истраживања 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 63 64 61 61 

 
Циљ 3: Увођење и повећање броја индикатора одрживог развоја који се односе на друштвене и економске статистике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање броја индикатора који се односе на 
становништво, акоји су приказани према полу 
 
Koментар: Постоје три димензије одрживог развоја: 
економски раст, социјалну инклузију и заштиту 
животне средине.  
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 39 40 40 40 

 
Циљ 4: Штампање публикације "Жене и мушкарци" 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Повећање броја области са приказаним подацима 
према полу 
 
Koментар: У 2023. години је планирано публиковање 
седме по реду публикације  „Жене и мушкарци“ која ће 
садржати нове статистичке податке који ће бити 
дезагрегирани према полу.   
Биће укључени и подаци из Истраживања о квалитету 
и безбедности жена из 2021. године, Истраживању о 
коришћењу времена из 2022. године, Пописа 2022 
 
 
Извор верификације: Публикација 

број области 2020 11 12 12 12 

 
Програмска активност: 0002 - Макроекономске статистике и статистика пољопривреде 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
Опис: Компилација националних и регионалних рачуна - обрачун бруто домаћег производа и бруто националног 
дохотка као и других макроекономских агрегата и индикатора на националном и регионалном нивоу у складу са 
Европским системом националних рачуна (ESA 2010), монетарна и финансијска статистика, статистика државних 
финансија; израда статистичких индикатора и индекса пољопривредне производње и рачуна пољопривреде, 
спровођење Пописа пољопривреде; статистика цена тј. израда произвођачких, потрошачких и других индекса цена 
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као и индекса увозних и извозних цена неопходних за израду мерила инфлације и реалног економског раста. 
 
  
 

 
Циљ 1: Спровођење истраживања према Уредби о утврђивању плана званичне статистике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спроведених истраживања према плану званичне 
статистике 
 
Koментар: Спровођење истраживања у складу са 
годишњим  Планом истраживања 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 90 94 90 90 

 
Програмска активност: 0003 - Пословне статистике 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
Опис: Обрачун индикатора из области краткорочних пословних статистика, структурних пословних статистика, 
статистике индустрије, статистике енергетике, статистике грађевинарства, туризма, трговине и угоститељства, 
животне средине са акцентом на повећање броја и квалитета финансијских показатеља резултата пословања 
пословних субјеката. 

 
Циљ 1: Спровођење  истраживања према Уредби о утврђивању плана званичне статистике 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  спроведених истраживања  према Плану 
званичне статистике 
 
Koментар: Спровођење истраживања у складу са 
годишњим  Планом истраживања 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 133 132 133 133 

 
Програмска активност: 0004 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечна оцена задовољства запослених на нивоу РЗС-
а 
 
Koментар: За обраду података коришћено је 
процентуално исказивање резултата и аритметичка 
средина. Процентуално исказивање резултата 

Оцена од 1-5 2021 3.51 3,53 3,56 3.56 
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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 
 
Програмска активност: 0005 - Координација статистичког система и статистика тржишта рада 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
Опис: Координација статистичког система Србије, примена административних података у статистичкој производњи 

 
Циљ 1: Повећање броја индикатора према полу који се односе на програмску активност Координација статистичког система Србије  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број индикатора према полу који се односе на 
програмску активност координација статистичког система 
и статистика тржишта рада 
 
Koментар: Повећање индикатора према полу у оквиру 
области Тржишта рада 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2021 59 62 62 62 

 
Циљ 2: Спровођење истраживања према Уредби о утврђивању Плана званичне статистике  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број спроведених истраживања према плану званичне 
статистике 
 
Koментар: Влада сваке године у децембру  усваја Уредбу 
о утврђивању Плана званичне статистике за наредну 
годину. 
 
Извор верификације: Извештај 

број 2019 7 8 7 8 

 
Пројекат: 4001 - Усаглашавање званичне статистике са европским статистичким системом 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици 

 
Опис: Усаглашавање званичне статистике са међународним статистичким стандардима, класификацијама, 
концептима, дефиницијама, методологијама и процедурама, као и прихватање добре статистичке праксе других 
земаља, саставни је део интензивних активности Републике Србије у оквиру процеса приступања ЕУ. У том смислу, 
обезбеђивање квалитетних и међународно упоредивих резултата званичне статистике и остваривање потпуне 
хармонизације са међународним статистичким стандардима, пре свега ЕСС и Уједињених нација (УН), представљају 
основна стратешка опредељења система званичне статистике Републике Србије. Међународна сарадња Завода 
одвија се у три основна правца: 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 Европским статистичким системом 

Назив индикатора Јединица Базна година Базна Циљна Циљна Циљна 
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мере вредност вредност у 
2023. год. 

вредност у 
2024. год. 

вредност у 
2025. год. 

1. Оцена степена хармонизације званичне статистике 
земаља кандидата 
 
Koментар: Евростатова SMIS (Statistical Managment 
Information System) база података која се користи за 
оцену степена хармонизације званичне статистике 
земаља кандидата или потенцијалних кандидата, са 
Европским статистичким системом. 
У 2017. године већина статистичких области је од 
Евростата добила оцену ''средње усаглашене''  (21%) и 
високо усаглашене (21%). 
 
 
Извор верификације: SMIS baza (Statistical Management 
Information system 

 2017 medium 
copliant fully fully fully 

 
Пројекат: 7071 - ИПА 2018 - Национални програм 
 
Програм коме припада: 0611 - Израда резултата званичне статистике 

 
Правни основ: Закон о званичној статистици, Финансијски споразум потписан 5.априла 2019. године између 
Републике Србије, коју представља Влада Републике Србије и Европске комисије, у име Европске уније,  потписан 
Грант уговор број  број 03 404-701 од 22.07.2019. године између Делегације Европске Уније у Београду и 
Републичког завода за статистику. 

 
Опис: Планирана вредност ИПА 2018 националног програма износи 29.750.000 евра, а учешће буџета Републике 
Србије износи 32.77% од вредности пројекта односно 9.750.000 евра.  
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 30. септембар  2022. године 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Прикупљени подаци о свим јединицама пописа 
 
Koментар:  Попис становништва, домаћинстава и 
станова је статистичко истраживање које се спроводи 
у десетогодишњој периодици с циљем да се прикупе 
подаци о броју и основним географским, демографским, 
социоекономским, етно-културалним и другим 
карактеристикама свих основних јединица пописа 
(лица, домаћинстава и станова) до најнижег 
територијалног нивоа. 
 
 
Извор верификације: Извештај РЗС 

% 2020 0 100 100  

 
Циљ 2: Обезбедити ажурне податке о пољопривредним газдинствима на  општинском нивоу у последњих 12 месеци 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Прикупљени подаци о јединицама пописа 
пољопривреде (пољопривредна газдинства) 
 
Извор верификације: Административни регистар 
Министраства пољопривреде 

% 2012 631.552 100 100  
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Раздео 44 

 
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; формирање и одржавање база осмотрених и измерених 
метеоролошких и хидролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и промена  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  
метеоролошких и хидролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у домену 
метеорологије и хидрологије и 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.  
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 01 - Пољопривреда и рурални развој 

 
ПРОГРАМ: 0108 - Противградна заштита 
 
Опис: Програмом се обезбеђује: перманeнтан оперативан рад и 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 и имплементација 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 система одбране од града 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Површина пољопривредног земљишта обухваћена 
системом одбране од града 
 

Хектар (ha) 2021 5109177 5109177 5109177 5109177 
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Извор верификације: Извештај о раду 
 
Циљ 2:  Развој система одбране од града 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђене експертске студије  за увођење у оперативну 
праксу новог система за аутоматско управљање и обраду 
радарских података 
 
Koментар: Студије обухватају: обраду података за 
дефинисање елемената неопходних за дејство на 
градоносне облаке, финалну обраду података и израду 
свих потребних извештаја, као и  иновативну 
дигитализацију радара Мицубиши РЦ 34А и анализе за 
потребе израде одговарајуће Инструкције и упутства 
за оперативну примену.    
 
Извор верификације: Извештај о раду, Извештај о 
реализацији капиталног пројекта "Осавремењавање 
аутоматског система за спровођење методологије 
одбране од града"   

Број  2021 1 1 1 1 

2. Израђене експертске студије за увођење у оперативну 
праксу у систем одбране од града  нових 
двојнополаризованих радара  и модернизацију рада 
постојеће мреже од три доплер радара на подручју АП 
Војводине 
 
Koментар: Студије обухватају: експертски прилаз раду 
у 3Д простору,  функционисање мреже од  6 
двојнополаризованих доплер радара, као и стварање 
композитне радарске слике. 
 
Извор верификације: Извештај о раду, Извештај о 
реализацији капиталног пројекта "Модернизација 
мреже метеоролошких радара Републике Србије"   

Број  2021 2 1 1 1 

3. Израђене експертске студије и увођење у оперативну 
праксу новог система аутоматских даљинских лансирних 
станица  
 
Koментар: Студије обухватају: обраду података за 
дефинисање финалног распореда будућих аутоматских 
даљинских радних станица и методолошки захтев за 
функционисање хардверске опреме и пратећих 
софтвера.  Начин приказивања вредности показатеља 
учинка је измењен у кумулативни.  
 
Извор верификације: Извештај о раду, Извештаји о 
реализацији пројеката постављања аутоматских 
даљинских радних станица.  

Број  2021 5 9 11 13 

 
Програмска активност: 0001 - Систем одбране од града 
 
Програм коме припада: 0108 - Противградна заштита 

 
Правни основ: Закон о одбрани од града, Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 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 
јединственe методологије рада са лансирним уређајима; организацију и спровођење стручно-оперативног 
деловања на процесе стварања града током сезоне 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 
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система радиовезе са више од 1500 учесника; планирање и спровођење сталне контроле коришћења ваздушног 
простора и контроле квалитета противградних ракета;  унапређење перформанси постојећих и развијање нове 
генерације софтвера за управљање радарима и спровођење дејства на градоопасне облаке;  одржавање и 
реконструкцију објеката 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; као и ажурирање и архивирање  података 
везаних за рад система одбране од града. 

 
Циљ 1: Обезбеђење перманентног оперативног рада радарских центара у систему одбране од града 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  радарских центара укључених у перманентан 
оперативан рад 
 
Извор верификације: Извештај о раду 

Број 2021 13 13 13 13 

2. Израђене методолошке инструкције потребне за рад 
радарских центара у систему одбране од града  
 
Извор верификације: Извештај о раду, израђена 
методолошка инструкција  

Број  2021 16 16 16 16 

 
Пројекат: 5001 - Модернизација мреже метеоролошких радара Републике Србије 
 
Програм коме припада: 0108 - Противградна заштита 

 
Правни основ: Закон о одбрани од града; Уредба о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и 
утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу 
увести у заштитним зонама. 

 
Опис: Реализација основних и специфичних захтева за радарска мерења и осматрања градоопасних падавинских 
процеса на територији Републике Србије импулсно Доплеровим двојнополаризационим радарима кроз набавку 
два нова радара и осавремењавање постојећих радара на локацијама Фрушка Гора, Бајша и Самош. Са савременим 
радаром на локацији Јастребац, то ће чинити мрежу од укупно 6 двојонополаризованих доплер радара у мрежи 
метеоролошких радара Републике Србије, која је у надлежности  Републичког хидрометеоролошког завода.  

 
Циљ 1: Прецизније квантификовање градоопасних падавинских процеса у региону запад – југозапад и исток - југоисток Републике Србије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број импулсно-доплерових двојнополаризационих 
радара у оперативној функцији 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
капиталног пројекта 

Број 2021 2 4 6  

 
Пројекат: 5002 - Изградња, опремање објеката радарских центара Ваљево, Ужице, Петровац, Бешњаја, 
Крушевац 
 
Програм коме припада: 0108 - Противградна заштита 

 
Правни основ: Закон о одбрани од града; Уредба о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и 
утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу 
увести у заштитним зонама. 

 
Опис: Капитална реконструкција дотрајалих монтажних објеката на локацијама радарских центара Ваљево, Ужице, 
Петровац, Бешњаја и Крушевац. 
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Циљ 1: Обезбеђење ефикаснијег функционисања система одбране од града на подручју наведених радарских центара 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број квалитетних зиданих објеката у систему одбране 
од града 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
капиталног пројекта 

Број 2021 8 11 13  

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију 
 
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; као 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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број редовних климатских и 
агрометеоролошких билтена и анализа, климатских 
прогноза, билтена ране најаве климатских екстрема и 
саветодавних билтена   
 
Извор верификације: Извештаји израђени на основу 
интерних евиденција надлежних организационих 
јединица 

Број 2021 2126 2132 2132 2132 

 
Циљ 2: Остваривање функција и унапређење метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система у оквиру 
хидрометеоролошког система за рану најаву и упозорења  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 
 
Извор верификације: Извештаји израђени на основу 
интерних евиденција нaдлежних организационих 
јединица 

Број 2021 27395 27395 27500 28000 

 
Циљ 3: Спровођење и унапређење систематских метеоролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене, 
архивирања и обраде метеоролошких података. 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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  
 
Извор верификације: Eвиденција о достављеним 
извештајима са подацима метеоролошких мерења и 
осматрања. 

Број 2021 11547 11547 11575 11547 

 
Циљ 4: Спровођење и унапређење систематских хидролошких мерења и осматрања, прикупљања, контроле, међународне размене, 
архивирања, обраде и анализе хидролошких података 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат хидролошких станица површинских и 
подземних вода на којима је годишњи програм 
хидролошких осматрања реализован у потпуности 
 
Извор верификације: Извештаји израђени на основу 
интерних евиденција надлежних организационих 
јединица 

% 2021 95 96 96 96 

 
Циљ 5: Остварени и унапређени међународна сарадња, примена интернационалних стандарда у области метеорологије, хидрологије и 
климатских промена и стандарда квалитета, као и информисање јавности о активностима РХМЗ. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број експерата РХМЗ ангажованих у комисијама и 
радним групама међународних организација, као и у 
пројектним тимовима међународних пројеката  
 
Извор верификације: Извештај израђен на основу 
интерних евиденција надлежних организационих 
јединица 

Број  2021 96 98 100 100 

 
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  смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој организацији. 

 
Опис: Програмска активност обухвата: успостављање, обезбеђивање функционисања и развој државних мрежа 
метеоролошких станица у складу са препорукама Светске метеоролошке организације и међународним 
стандардима и  њихово укључивање у европске и глобалне метеоролошке осматрачке системе, као 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 станица и 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 у области метеоролошких 
мерења (аутоматске метеоролошке станице и нове методе мерења), учешће у припреми прописа из домена 
метеоролошких мерења и осматрања, успостављање и одржавање система квалитета у области метеоролошких 
инструмената и мерно - калибрационе опреме, испитивање и еталонирање метеоролошких инструмената из 
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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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Укупан број неблаговремено достављених SYNOP 
извештаја са метеоролошких станица  
 
Извор верификације: Eвиденција о достављеним SYNOP 
извештајима са метеоролошких станица 

Број  2021 1509 1480 1460 1440 

 
Циљ 2: Унапређење квалитета података метеоролошких мерења и осматрања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број грешака у извештајима из државних мрежа 
синоптичких станица, радиосондажних станица, главних 
климатолошких станица и метеоролошких опсерваторија 
 
Извор верификације: Eвиденција о уоченим грешкама 
приликом логичке и узајамне контроле података 

Број  2021 6155 5950 5870 5800 

 
Програмска активност: 0002 - Метеоролошки и хидролошко аналитичко-прогностички систем, 
хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорења и хидрометеоролошки рачунарски и 
телекомуникациони систем 
 
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Закон о  смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама, Закон о водама, Закон о ратификацији Конвенције о Светској метеоролошкој 
организацији, Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода, Наредба о утврђивању 
Оперативног плана за одбрану од поплава. 

 
Опис: Програмска активност обухвата: оперативно функционисање метеоролошког и хидролошког аналитичко-
прогностичког система, као 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.
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Циљ 1: Функционисање метеоролошког и хидролошког аналитичко-прогностичког система  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број билтена краткорочне прогнозе времена и билтена 
упозорења на опасне/ванредне метеоролошке појаве 
издатих државним органима и средствима јавног 
информисања  
 
Извор верификације: Извештаји израђени на основу 
интерне евиденције надлежне организационе јединице 

Број  2021 18250 18250 18500 18500 

 
Циљ 2: Одржавање и унапређење оперативних функција хидрометеоролошког рачунарског и телекомуникационог система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 230 220 210 200 

 
Циљ 3: Обезбеђење продуката оперативних метеоролошких и хидролошких нумеричких модела   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број малих и средњих речних сливова на којима је у 
оперативној употреби хидролошки нумерички модел  
 
Извор верификације: Извештај израђен на основу 
интерне евиденције надлежне организационе јединице 

Број  2021 23 25 26 27 

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/intraweb/wp-
content/uploads/2018/10/Pregled-produkata-numerickih-
modela_oktobar2018.pdf 

Број  2021 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, Закон о водама, Закон о планирању и изградњи, 
Уредба о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода, Уредба о утврђивању општег плана за 
одбрану од поплава, Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплавa, Стратегија управљања 
водама на територији Републике Србије до 2034. године. 

 
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, заштиту и размену 
хидролошких података, као и извештавање и публиковање хидролошких података и информација; вођење 
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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; 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; припрема и издавање хидрометеоролошких услова за израду 
урбанистичких и просторних планова; примену хидролошких модела за потребе хидролошких анализа; 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 мониторинга статуса вода  и програма међудржавне водопривредне сарадње, унапређење 
хидролошких мерења и осматрања на хидролошким станицама површинских и подземних  вода 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих мерења  на хидролошким 
станицама подземних вода по програму мониторинга 
статуса вода. 
 
Извор верификације: Извештај о извршеним мерењима 
на станицама подземних вода 

Број  2021 32400 36000 36000 36000 

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 
 
Извор верификације: Извештај о извршеним 
хидрометријским мерењима 

% 2021 90 92 93 94 

 
Циљ 2: Унапређење поступака обраде, анализе и публиковања хидролошких податакa 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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: - 
 
Извор верификације: Хидролошки годишњак подземних 
вода и Извештај о мониторингу квантитативног 
статуса водних тела 

Број  2021 18 18 18 18 

2. Број хидролошких станица површинских вода 
публикованих у хидролошком годишњаку површинских 
вода 
 
Koментар: Накнадно је коригована остварена вредност 
показатеља учинка у 2021.  години,  односно базна 
вредност показатеља у структури финансијског плана 
за наредни период.  
 
Извор верификације: Хидролошки годишњак 
површинских вода и база хидролошких података 

Број  2021 183 184 185 185 



724 
 

 
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, Закон о ратификацији Конвенције о Светској 
метеоролошкој организацији, Закон о ратификацији Конвенције УН о промени климе. 

 
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 праћење 
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, развојно-истраживачких 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 научно-техничких 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих прогноза, саветодавних билтена и 
билтена ране најаве климатских екстремних појава 
 
Извор верификације: Годишњи извештај израђен на 
основу интерне евиденције надлежних организационих 
јединица 

Број  2021 1895 1900 1900 1900 

2. Број недељних, десетодневних, месечних, сезонских и 
годишњих климатских и агрометеоролошких билтена и 
анализа 
 
Извор верификације: Годишњи извештај израђен на 
основу интерне евиденције надлежних организационих 
јединица 

Број  2021 231 232 232 232 

 
Циљ 2: Израда климатских подлога, климатских студија и елабората, карата атласа климе и мапа ризика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
 
Извор верификације: Годишњи извештај припремљен на 
основу евиденције надлежних организационих јединица 

Број  2021 653 750 750 750 

2. Број климатолошких карата (карата атласа климе, 
карата у оквиру климатографија и мапа ризика 
елементарних непогода) 

Број  2021 66 100 100 100 
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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: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности, Закон о ратификацији Конвенције о Светској 
метеоролошкој организацији, Закон о ратификацији Конвенције УН о промени климе, Закон о потврђивању 
оригиналнe конвенцијe (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокол о 
привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена.  

 
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, фондова међународних организација, на основу 
билатералних државних споразума и из других извора развојне помоћи и донација; 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 стручног надзора у смислу Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности; 
послове унапређења и интерне контроле система управљања квалитетом и финансијске 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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број организованих међународних и националних 
скупова  
 
Извор верификације: Извештај надлежне организационе 
јединице  

Број  2021 0 3 4 4 

2. Укупан број представника РХМЗ који су учествовали на 
међународним скуповима одржаним у земљи и 
иностранству 
 
Извор верификације: Извештај о учешћу представника 
РХМЗ на међународним састанцима израђен на основу 
евиденције надлежне организационе јединице 

Број  2021 79 100 120 120 

 
Циљ 2: Обезбеђење одговарајућег информисања јавности о раду РХМЗ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих саопштења за јавност (интернет и фејсбук 
страна РХМЗ, изјаве за медије, ТВ гостовања, новински 
чланци), публикација и других информативних 
материјала о раду РХМЗ 
 
Извор верификације: Годишњи извештај надлежне 
организационе јединице   

Број  2021 430 430 450 450 
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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 Светској метеоролошкој организацији (СМО, тј. WMO) , 
Споразум између РХМЗ и СМО (Letter of Agreement и Letter of Undertaking)   

 
Опис: Координација активности радних тела Регионалне асоцијације VI и програма Светске метеоролошке 
организације (СМО) и организација њихових састанака у Републици Србији уз финансијску подршку ове 
организације у складу са Стратешким планом СМО за период 2020-2023. година. и период 2024-2027. година. 

 
Циљ 1: Реализација плана организовања састанака радних тела Регионалне асоцијације VI и програма Светске метеоролошке организације  у 
Републици Србији  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 
Републичког хидрометеоролошког завода.. 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Број  2021 0 1 1 1 

 
Пројекат: 4014 - Унапређење хидрометеоролошкe рачунарско-телекомуникационe инфраструктуре и 
метеоролошког осматрачког система 
 
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију 

 
Правни основ: Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности;Уредба о утврђивању државних мрежа мет. 
станица, програма рада и начина извештавања државних мрежа мет. станица;Правилник о мерама које се 
предузимају у циљу заштите хидромет. информационог система и начину давања сагласности на приступ том 
систему;Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних мет. и хид. података и 
информација, као и методама контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог 
објављивања. 

 
Опис: Пројектне активности обухватају: надоградњу и обнављање рачунарско-телекомуникационе опреме, која је 
основна инфраструктура националног центра за ране најаве и упозорења о појави хидрометеоролошких 
елементарних непогода на територији Републике Србије, као и занављање и инвестиционо одржавање мреже 
приземних меторолошких и хидролошких рејонских станица, метеоролошких опсерваторија, као и станица за 
висинска мерења метеоролошких појава, која су од стратешког значаја за безбедност цивилних и војних 
ваздухоплова за прогнозу времена за категорију аеродрома и за прецизно и успешно дејство одбране од града. За 
покривање са висинским мерењима целе територије Републике Србије потребно је обезбедити још једну станицу, 
која би покрила западни део Републике Србије.  

 
Циљ 1: Унапређење оперативних функција хидрометеоролошког рачунарског и телекомуникационог система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових, активних мрежних компоненти 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта 

Број  2021 10 10 14 14 

 
Циљ 2: Аутоматизација мреже метеорлошких станица 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Инсталиране аутоматске метеоролошке станице 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
капиталног пројекта 

Број  2021 49 59 69 79 

 
Пројекат: 4015 - Унапређење климатског информационог система - Клима карпатског региона 
 
Програм коме припада: 0403 - Метеоролошки и хидролошки послови од интереса за Републику Србију 

 
Правни основ: Уговор склопљен у циљу реализације пројекта "Клима Карпатског региона" (Climate of the Carpathian 
Region - CARPATCLIM) између Заједничког истраживачког центра Европске комисије (JRC) и конзорцијума 
релевантних институција из земаља посматраног региона (Уговор бр. 574951).  

 
Опис: Планиране активности и очекивани резултати обухватају набавку и инсталирање опреме за метеоролошки 
осматрачки систем (инструмената, сензора, резервних делова за аутоматске метеоролошке станице, и др.), 
одређене радове на инфраструктури овог система, као и набавку рачунарско-телекомуникационе опреме и 
неопходних софтвера у циљу постизања веће поузданости рада климатског информационог система. Планирани су 
и дигитализација, контрола квалитета и хомогенизација одређених сетова историјских метеоролошких података и 
метаподатака, као и додавање тих записа у базу климатских података, што ће омогућити допуну аналитичких 
климатских продуката израђених у оквиру пројекта „Клима Карпатског региона“, односно надоградњу 
успостављеног корисничког сервиса. 

 
Циљ 1: Обезбеђење ефикасног рада климатског информационог система 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Набављени метеоролошки сензори за аутоматске 
метеоролошке станице и компоненте рачунарско-
телекомуникационог система  
 
Koментар: Показатељ учинка односи се на опрему чија 
је набавка предвиђена у оквиру овог пројекта. 
 
Извор верификације: Периодични извештаји о 
реализацији пројектних активности  

Број  2021 0 20 0 0 

 
Циљ 2: Унапређење базе климатских података   

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број извештаја са историјским климатским подацима 
који су дигитализовани   
 
Koментар: Показатељ учинка односи се на податке који 
нису обухваћени редовним годишњим плановима уноса, 
контроле и обраде метеоролошких података 
 
Извор верификације: Периодични извештаји о 
реализацији пројектних активности  

Број  2021 0 200 0 0 

 
Раздео 45 

 
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      
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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 

 
СЕКТОР: 11 - Урбанизам и просторно планирање 

 
ПРОГРАМ: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном 
нивоу 
 
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 164 службe 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подаци о задовољству корисника услуга Републичког 
геодетског завода по полу корисника 
 
Koментар: Проценат о задовољству корисника 
 
Извор верификације: Студија о задовољству корисника 
планирана за прву половину 2023 

проценат 2020 66% 100 100 100 

2. Просечно време решавања управних предмета  
 
Koментар: Просечно време решавања управних 
предмета у 170 служби  за катастар непокретности, у 
данима, од подношења захтева до доношења 
првостепене одлуке 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 

број дана 2020 8 5 5 5 
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геодетског завода 
3. Проценат е-услуга (електронског уписа преко е-
Шалтера) на основу електронских исправа  
 
Koментар: Однос броја достављених исправа преко е-
Шалтера (дигитална документација) и преко 
писарнице РГЗ (аналогна документација) 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2020 65 100 100 100 

4. 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 Републичког 
геодетског завода 

проценат 2020 66 - - - 

 
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.) 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника националног геопортала  
 
Koментар: Број корисника на годишњем нивоу (у 
милионима) 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2020 0.8 1.1 1,5 1,5 

2. Број упита на геоподацима преко националног 
геопортала  
 
Koментар: Број упита на годишњем нивоу у милионима 
 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2020 40 49 55 55 

 
Циљ 3: Успостављање и одржавање топографско-картографске базе података на националном нивоу     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Површина подручја РС (без АП КиМ) за које су 
креирани векторски топографски подаци на годишњем 
нивоу 
 
Koментар: изражено у процентима 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2020 19,6 2,5 2,5 2,5 

2. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) 
за коју је израђен дигитални ортофото (епоха 2020-2021 и 
епоха 2023-2024) 
 
Koментар: Проценат површине територије 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2020 100 10 90 90 

3. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) 
обухваћена периодичним снимањем из ваздуха за 
потребе израде дигиталног ортофотоа и прикупљања 

проценат 2020 100 90 10 10 



730 
 

основног топографског сета података (епоха 2020-2021 и 
епоха 2023-2024). 
 
Koментар: изражено у процентима 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 
 
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 поступку уписа у катастар непокретности и водова; 
Закон о општем управном поступку; Закон о планирању и изградњи; Закон о озакоњењу објеката; Закон о 
хипотеци; Закон о територијалној организацији Републике Србије; Закон о пољопривредном земљишту; Закон о 
озакоњењу објеката; Закон о регистру просторних јединица; Закон о јавној својини; Закон о промету 
непокретности; Закон о извршењу и обезбеђењу; Закон о електронској управи; Уредба о адресном регистру 

 
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     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно време издавања листа непокретности и 
копије плана катастарске парцеле (у данима)  
 
Koментар: Вредности приказане у данима 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 1 0,5 0,5 0 

2. Проценат решених управних предмета   
 
Koментар: Вредности приказане у процентима (број 
решених захтева у односу на укупан број захтева) 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2021 84 90 95 97 

 
Циљ 2: Унапређење пружања услуга у поступку одржавања катастра водова     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно време издавања листа вода и копије плана 
катастра водова (у данима) 
 
Koментар: Бредности приказане у данима 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број дана 2021 2 1 1 1 

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 

проценат 2021 84 87 90 92 

 
Циљ 3: Изградња капацитета запослених у Службама у раду са припадницима угрожених група (жене са села и жене са инвалидитетом) 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обуке за запослене о раду са угроженим групама 
 
Koментар: Број одржаних обука за запослене о раду са 
угроженим групама на годишњем нивоу. 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 1 1 1 1 

2. Подаци о броју пружене правне подршке по полу и 
припадности угроженим групама(жене са инвалидитетом 
и мушкарци са инвалидитетом) 
 
Извор верификације: Извештаји сектора за катастар 
непокретности 

проценат 2022 0 100 100 100 

3. Упутство о упису заједничке својине и примени 
стимулативних такси РГЗ-а 
 
Koментар: Број издатих упутстава о упису заједничке 
својине и примени стимулативних такси РГЗ-а на 
годишњем нивоу. 
 
 
Извор верификације: Стручне службе РГЗ-а 

број 2021 1 1 1 1 

 
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 РСе; 
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 2021. године; Правилник о геодетско-катастарском информационом систему; Правилник о 
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру државног премера и др. 

 
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 аерофотограметријског 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, успостављање и вођење Евиденције о утврђеним променама на објектима. 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 .  

 
Циљ 1: Развој и унапређење референтне основе Републике Србије (висинска референтна мрежа, референтне површи, положајна СРЕФ 
мрежа, локалне мреже).     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1.  Реализација мерне кампање у Референтној мрежи 
Србије (СРЕФ) 
 
Koментар:  проценат реализације мерне кампање  на 
годишњем нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 55 25 0 0 

2. Контрола реализације ГНСС мерења по захтевима ужих 
унутрашњих јединица Завода пристиглих до 15. 
децембра текуће године 
 
Koментар: Проценат захтева за које је извршена 
контрола на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 100 100 100 100 

3. Реализација мерне кампање у оквиру Регионалног 
гравиметријског премера Србије 
 
Koментар: Проценат реализације мерне кампање на 
годишњем нивоу 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 40 15 15 15 

 
Циљ 2: Реализација оперативних послова за потребе државног премера, државне границе и уређења земљишне територије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализација геодетских радова за потребе државног 
премера и државне границе по захтевима унутрашњих 
организационих јединица Завода и међудржавних 
комисија за државну границу, пристиглих до 
15.децембра текуће године 
 
Koментар: Проценат захтева за који су реализовани 
радови 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 100 100 100 100 

2. Реализација радова на утврђивању катастарске културе 
и класе земљишта по захтеву странака и унутрашњих 
организационих јединица Завода, пристиглих до 
15.децембра текуће године 
 
Koментар: Проценат захтева за који су реализовани 
радови 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 100 100 100 100 

3. Спровођење међудржавних споразума о границама и 
конвенцијама о премеру, обнављању, обележавању и 
одржавању граничне линије и граничних ознака на 
државним границама 
 
Koментар:  Број састанака међудржавних комисија и 
радних група 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2022 6 4 4 4 

 
Циљ 3: Реализација опсерваторијских геомагнетских, геоелектромагнетских и аерономских мерења, државних геомагнетских премера и 
палеомагнетских испитивања у оквиру Референтног геофизичког система Републике Србије    
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. 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 

број 2022 50 50 50 50 

2. Реализација  опсерваторијских геомагнетских, 
геоелектромагнетских и аерономских мерења и 
испитивања 
 
Koментар: Редовне и непрекидне опсерваторијске 
регистрације и апсолутна мерења секундних и 
минутних варијација компонената геомагнетског поља 
и промена компонената геоелектромагнетског поља и 
параметара јоносфере и магнетосфере, изражено 
бројем дневних регистрација током календарске године 
и бројем месечних јоносферских прогноза  
 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

Број 2022 365+12 365+12 366+12 365+12 

3. Реализација државног геомагнетског  премера у 
Референтној геомегнетској мрежи сеизмомагнетских 
тачака и тачака I и II реда, на годишњем нивоу. 
 
Koментар:  Проценат реализације државног 
геомагнетског премера на сеизмомагнетским тачкама 
и тачкама I и II реда на годишњем нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 50+0 100+5 100+5 100+5 

 
Циљ 4: Израда дигиталног ортофотоа (епоха 2023-2024), формирање базе векторских топографских података, ажурирање евиденције  
утврђеним променама на објектима и израда топографске карте 1: 20000 за територију РС и разних врста тематских карата 
      

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број катастарских општина у којима је ажурирана 
евиденција о утврђеним променама на објектима, епоха 
2020-2021 и епоха 2023-2024) 
 
Koментар: Изражено у процентима у односу на укупан 
број катастарских општина у РС (без АП КиМ)  
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 87,5 0 60 40 

2. Издавање картографских публикација (географске, 
историјске, туристичке и нема карте, географски и 
историјски атласи, посебна 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 

број 2022 165 2 2 2 

3. Површина подручја за које је израђена топографска проценат 2022 15,7 1,8 1,2 1,8 
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карта 1: 20 000 на годишњем нивоу 
 
Koментар: Изражено у процентима у односу  
на укупан број карата које  покривају површину 
територије Републике Србије без АП КиМ (укупно 931 
карта)" 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 
4. Површина подручја Републике Србије (без АП КиМ) за 
које су креирани векторски топографски подаци на 
годишњем нивоу  
 
Koментар: Изражено у процентима у односу на 
површину територије Републике Србије (без АП КиМ)  на 
годишњем нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 20,3 2 1 2 

5. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) 
за коју је израђен дигитални ортофото (епоха 2023-2024) 
 
Koментар: Изражено у процентима у односу на 
површину територије Републике Србије (без АП КиМ)  на 
годишњем нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 0 30 70 0 

6. Површина територије Републике Србије (без АП КиМ) 
обухваћена периодичним снимањем из ваздуха за 
потребе израде дигиталног ортофотоа (епоха 2023-2024) 
 
Koментар: Изражено у процентима у односу на 
површину територије Републике Србије (без АП КиМ)  на 
годишњем нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 0 50 50 0 

 
Циљ 5: 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Ажурирање и допуна Регистра географских имена 
Републике Србије на годишњем нивоу 
 
Koментар: Бој географских имена за које је извршено 
ажурирање и допуна базе података за територију РС 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2022 117,702 1000 1000 1000 

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 

проценат 2022 100 100 100 100 

 
Програмска активност: 0003 - Стручни, управни и инспекцијски надзор и процена вредности 
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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 поступку уписа у катастар непокретности и водова; 
Закон о општем управном поступку; Закон о планирању и изградњи; Закон о озакоњењу објеката; Закон о 
хипотеци; Закон о тер. организацији РС; Закон о пољопривредном земљишту; Закон о јавној својини; Закон о 
промету непокретности; Закон о извршењу и обезбеђењу; Закон о Регистру просторних јединица и Адресном 
регистру; Закон о републичким административним таксама; Уредба о дигиталном геодетском плану 

 
Опис: Програмска активност обухвата широк спектар послова из области: стручног и управног надзора над радом 
служби за катастар непокретности; инспекцијског надзора над радом геодетских организација; стручног надзора 
над државним премером; спровођења интерне контроле над свим пословним процесима у складу са интерним 
актима и процедурама рада и у поступку решавања предмета који су део пројеката од државног и јавног интереса; 
вођење регистра цена непокретности и масовне процене вредности непокретности; дигитализације архивске грађе 
и других послова у надлежности организационих јединица Завода одговорних за реализацију програмске 
активности. 

 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израда програма комасације; израда идејних 
пројеката; израда техничких пројеката; стручна контрола 
идејних пројеката; техничка контрола главних пројеката; 
давање стручних мишљења у поступку издавања 
овлашћења за снимање из ваздушног простора на 
територији Републике Србије; припрема података за 
излагање у поступку обнове катастра непокретности 
након завршеног катастарског и комасационог премера. 
 
Koментар: Бројчана вредност представља број 
израђених програма комасације, идејних и главних 
пројеката, број извршених стручних контрола идејних и 
техничких контрола главних пројеката, број датих 
стручних мишљења у поступку издавања овлашћења за 
снимање из ваздушног простора на територији 
Републике Србије и број радилишта за које је извршена 
припрема података за излагање након завршеног 
катастарског и комасационог премера, кумулативно 
на годишњем нивоу. 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 0 5 5 5 

2. 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 2021 30 30 30 30 

3. Праћење и контрола над спровођењем процедура у 
решавању управних и вануправних предмета у циљу 
реализације пројеката од државног значаја; израда 
извештаја и анализа о реализацији пројеката од  
државног значаја;  пружање  стручне  помоћи и праћење 
процеса обраде решавања првостепених предмета СКН; 
контрола предузетих мера за пројекте од државног 

Број 2021 350 350 350 350 
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значаја и пружање стручне помоћи у решавању 
првостепених предмета; израда извештаја и анализа о 
поднетим ургенцијама и др. 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности односе се на 
број припремљених излазних докумената у вези са 
реализацијом пројеката (извештаји, анализе, издате 
хитне мере). Бројчана вредност представља број 
излазних докумената на нивоу Одсека на годишњем 
нивоу 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 
4. Преглед и пријем елабората катастарског и 
комасационог премера у случају када вршилац стручног 
надзора није Републички геодетски завод; стручни 
надзор над извођењем геодетско-техничких радова из 
области катастарског и комасационог премера; стручни 
надзор, преглед и пријем геодетских радова на 
пројектовању, реализацији и одржавању тачака 
државног референтног система, односно референтних 
мрежа, нивелманских мрежа и геодетске основе за 
снимање детаља; стручни надзор над катастарским 
класирањем и др 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности односе се на 
број  израђених записника о извршеном стручном 
надзору 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 40 50 55 55 

5. Редовни, ванредни и тематски надзор над радом 
служби за катастар непокретности и одељења за катастар 
водова; стручни и управни надзор над оснивањем, 
обновом и одржавањем катастра непокретности и 
оснивањем и одржавањем катастра водова; израда 
решења о потврђивању катастра непокретности; израда 
решења о формирању комисија за излагање; 
прикупљање техничке документације и припрема одлука 
о промени граница катастарских општина; стручни 
надзор над вођењем регистра државне границе и др. 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности односе се на 
број решених предмета у једној години 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 1000 1000 1000 1000 

 
Циљ 2: Успостављање евиденције тржишних цена непокретности и система масовне процене вредности непокретности  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број верификованих трансакција 
 
Koментар: вредности дате на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 70000 70000 70000  

2. Број евидентираних трансакција 
 
Koментар: вредности дате на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 95000 100000 100000  

3. Подаци о броју евидентираних трансакција по полу проценат 2022 98,48 98,7 99 100 
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купаца 
 
Извор верификације: Регистар цена 
 
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  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2021 3500 3500 3500 3500 

 
Циљ 4: Уведен принцип родне равноправности у раду РГЗ-а у вези са регистром лиценци 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подаци по полу за геодетске лиценце првог и другог 
реда 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности представљају 
разврстане и доступне податке по полу за геодетске 
лиценце изражене у процентима од укупног броја 
геодетских лиценци.  
 
 
Извор верификације: Регистар лиценци 

проценат 2022 100 100 100 100 

2. Подаци по полу за запослене стручњаке у геодетским 
организацијама 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности представљају 
разврстане доступне податке по полу за стручњаке у 
геодетским организацијама изражене у процентима од 
укупног броја стручњака у геодетским организацијама.  
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2022 100 100 100 100 

3. Подаци по полу овлашћених лица (оснивача) за 
лиценциране геодетске организације 
 
Koментар: Наведене бројчане вредности представљају 
разврстане и доступне податке по полу овлашћених 
лица геодетских организација изражене у процентима 
од укупног броја геодетских организација.  
 
 
Извор верификације: Стручне службе РГЗ-а 

проценат 2022 0 100 100 100 

 
Циљ 5: Ефикасно вршење стручног надзора у поступцима уређења земљишне територије комасацијом   
  

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број радилишта за које су изложени прегледни 
планови на геопорталу „ГеоСрбија” 
 
Koментар: Вредности се односе на број радилишта на 

број 2021 0 100 100 100 
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којим су радови започети након 2021., за које се 
прегледни планови настали у поступку спровођења 
комасације излажу на јавни увид на националном 
геопорталу "ГеоСрбија", у процентима од укупног броја 
радилишта 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 
2. Имплементација информационог система за подршку 
спровођењу комасације - контролни модул 
 
Koментар: Вредности се односе на проценат 
имплементације, на годишњем нивоу кумулативно 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2021 0 100 100 100 

3. Имплементација информационог система за подршку 
спровођењу комасације - модул интеграције 
 
Koментар: Вредности се односе на проценат 
имплементације, на годишњем нивоу кумулативно 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2021 0 100 100 100 

4. Усвојен подзаконски акт којим се регулише вршење 
стручног надзора у поступку комасације 
 
Koментар: Вредности се односе на проценат израде 
подзаконског акта, на годишњем нивоу кумулативно 
 
 
Извор верификације: стручне службе Републичког 
геодетског завода 

проценат 2021 0 100 100 100 

 
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; Закон о Националној инфраструктури геопросторних 
података, Уредба о спроведбеним правилима за метаподатке националне инфраструктуре геопросторних података 

 
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  
   

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

Број 2021 5 3 2 0 
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односи на до сада донета акта. 
 
 
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 кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

Број 2021 10 16 17 18 

3.  Дефинисање модела података на основу  INSPIRE 
спецификација (за теме из Анекса 1 и 2).  
 
Koментар: број дефинисаних модела дат је на 
годишњем нивоу кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

Број 2021 10 16 17 18 

 
Циљ 2: Обезбеђење доступности геопросторних података и развој јавних сервиса (web сервиси) у циљу унапређења е-управе 
    

  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Број спољних корисника web сервиса  
 
Koментар: Број уговора са спољним корисницима који 
користе web сервисе РГЗ-а кумулативно 
 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 74 120 130 140 

2. Објављени родно разврстани подаци о власништву на 
непокретностима на порталу Геосрбија  
 
Koментар: Припремљени, ажурирани и објављени родно 
разврстани подаци о власништву на непокретностима 
на основу података  катастра непокретности на 
геопорталу НИГП-а изражено у процентима на 
годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Портал Геосрбија 

проценат 2022 100 100 100 100 

3. 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 

проценат 2021 95 100 100 100 

 
Циљ 3: Повећање нивоа информисања јавности о стварним правима на непокретностима и услугама РГЗ-а као и о родно разврстаним 
подацима о власништву или непокретностима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изграђен годишњи извештај о родно разврстаним 
подацима о власништву над непокретностима за потребе 
објављивања на Геосрбија и порталу Отворених података 
 
Koментар: Кумулативно 
 

број 2022 1 1 1 1 
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Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 
2. Објављен извештај о родно разврстаним подацима о 
власништву над непокретностима на порталу Отворених 
података 
 
Koментар: јединица мере кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2022 1 1 1 1 

 
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; Закон о регистру просторних јединица, Закон о електронској 
управи; Уредба о адресном регистру; Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води 
службена евиденција; Уредба о начину вођења Метарегистра, начину одобравања, суспендовања и укидања 
приступа сервисној магистрали органа и начину рада на Порталу еУправа.      
 

 
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. 

 
Циљ 1: Информациони систем катастра непокретности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Имплементирани модули информационог система 
 
Koментар: Број модула дат је кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 6 9 5 5 

 
Циљ 2: Размена сетова података коришћењем апликације е-ЗУП 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  Обрада захтева пристиглих од других органа државне 
управе 
 
Koментар: Број обрађених захтева на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 36000 39000 40000 40000 

2. Решавање предмета са приступом базама података 
других државних органа 
 
Koментар: Број реализованих упита у току године 
 
Извор верификације: Стручне службе Републичког 
геодетског завода 

број 2021 11000 14000 15000 15000 

 
Циљ 3: Повећање нивоа информисаности жена о стварним правима на непокретностима и услугама РГЗ-а 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Израда лифлета или рубрика на РГЗ веб сајту или видео 
клипа  
 
Koментар: Тираж лифлета или израђена рубрика или 
израђен видео клип на тему података о власништву и 
доброј пракси РГЗ-а у смислу промене члана 7. Закона о 
поступку уписа права у катастар непокретности и 
водова на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: Стручне службе РГЗ-а 

број 2021 1 рубрика/1 
тираж/1 клип - - - 

 
Програмска активност: 0006 - Администрација и управљање 
 
Програм коме припада: 1102 - Државни премер, катастар и управљање геопросторним подацима на националном 
нивоу 

 
Правни основ: Закон о државној управи; Закон о државном премеру и катастру; Закон о општем управном 
поступку; Закон о државним службеницима; Закон о платама државних службеника и намештеника; Закон о раду; 
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја; Закон о заштити података о личности; Закон о 
јавним набавкама; Уредба о оцењивању службеника; Уредба о вредновању радне успешности државних 
службеника; Уредба о одређивању компетенција за рад државних службеника) у др. 

 
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: Унапређен квалитет садржаја Информатора о раду РГЗ-а у смислу родно разврстаних података 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Објављени родно разврстани подаци у Информатору о 
раду РГЗ-а 
 
Koментар: Приказ родно разврстаних података у 
Информатору о броју  постављених лица, запослених на 
руководећим и извршилачким местима, 
намештеницима и ангажованим лицима изражено у 
процентима на годишњем нивоу 
 
Извор верификације: стручне службе РГЗ-а 

проценат 2021 80 100 100 100 

2. Објављени родно разврстани подаци у Информатору о 
раду РГЗ-а о напредовању, награђивању, 
увећању/додели додатака запосленима 
 
Извор верификације: Одељење за људске ресурсе 

проценат 2022 0 100 100 100 

3. Родно разврстани подаци о броју постављених лица, 
запослених лица, запослених на руководећим местима, 
намештеника и ангажованих лица 
 
Извор верификације: Одељење за људске ресурсе 

проценат 2022 80 100 100 100 

4. Родно разврстани подаци о напредовању, 
награђивању, увећању/додели додатака запосленима 
 
Извор верификације: Одељење за људске ресурсе 

проценат 2022 0 100 100 100 

 
Циљ 2: Дефинисање радног места за обављање послова на тему родне равноправности у организационој јединици у чијој су надлежности 
послови који се односе на вођење евидеције у области рада 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Израђен годишњи извештај о остваривању родне 
равноправности 
 
Извор верификације: Одељење за људске ресурсе 

број 2022 0    

2. Одређено лице задужено за родну равноправност 
 
Koментар: Правилником о систематизацији радних 
места за запослене у РГЗ-у утврђено  ново радно место 
или придодат опис постојећем радном месту за 
обављање послова на тему родне равноправности 
изражено у броју запослених кумулативно 
 
Извор верификације:  Одељење за људске ресурсе 

број 2022 0 1 1 0 

 
Циљ 3: Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Подизање нивоа свести, знања и вештина 
руководилаца и запослених о значају родне 
равноправности присуство на обукама из области родне 
равноправности 
 
Извор верификације: Потврда о реализацији обуке 

број 2022 1 1 1 1 

 
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 транспаретног система за масовну процену 
вредности непокретности у циљу унапређења опорезивања непокретности, усмеравање и поједностављивање 
поступака издавања грађевинских дозвола, јачање система е-управе омогућавањем on-line коришћења података 
које се односе на земљиште и непокретности и као најбитније, на изградњу институционалних капацитета за 
спровођење ових реформи. 

 
Циљ 1: Унапређење методологије за процену вредности непокретности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број приступа(хитова) интернет страници са ценама 
непокретности 
 
Извор верификације: Стручне службе  

број 2022 85000 85000   

2. Број цена непокретности које су доступне на интернету 
 
Koментар: Вредности су дате кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе  

број 2022 580000 760000   

3. Развијени прототип система за масовну процену 
вредности непокретности 
 
Koментар: Прототип система се односи на изабраних 5 
општина у републици Србији. Систем се састоји од 5 
подсистема од којих сваки носи 20% реализације 
 
Извор верификације: Стручне службе  

проценат 2022 40 100   
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Циљ 2: Унапређење е-управе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број  запослених који су похађали обуку за рад у 
интегрисаном систему за КН  
 
Koментар: Сходно обезбеђеним средствима обука се 
односи на службе за катастар непокретности у којима 
се имплементира систем 
 
Извор верификације: Стручне службе  

број 2022 400 1200   

2. Број служби за КН у којима је имплементрисани систем 
за КН и упис права 
 
Koментар: Сходно обезбеђеним средствима службе за 
катастар непокретности у којима се имплементира 
систем 
 
Извор верификације: Стручне службе  

број 2022 20 170   

 
Циљ 3: Унапређење квалитета података катастра непокретности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број катастарских општина за које је започета контрола 
и унапређење квалитета података 
 
Koментар: Број катастарских општина дат је 
кумулативно 
 
Извор верификације: Стручне службе  

број 2022 1000 1600   

2. Проценат решених заосталих предмета у складу са 
дефинисаним стандардима пружања услуга 
 
Koментар: Проценат се рачуна у односу на број 
нерешених предмета по жалбама на првостепена 
решења(полазна основа је 26500 предмета преузетих 
од МГСИ) 
 
Извор верификације: Стручне службе  

проценат 2022 99 100   

 
Раздео 46 

 
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, документовање, анализирање и проучавање сеизмичких и 
сеизмотектонских појава (као што су природни земљотреси и потреси индуковани техногеним активностима), 
прогнозирање њиховог утицаја на тло, подземне воде, површинске водотоке, грађевинске објекте и 
инфраструктурне системе; пројектовање, успостављање и одржавање мреже сеизмолошких станица; израда 
сеизмолошких карата (епицентара земљотреса, сеизмичког хазарда, ризика, максимално догођених интензитета 
земљотреса); учешће у изради прописа за планирање, пројектовање и изградњу у сеизмичким подручјима, као и за 
сеизмичко осматрање капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати разорне и 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 сеизмички сигурно 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, као и друге сеизмолошке послове који се 
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утврде годишњим и вишегодишњим програмима. Завод учествује у међународној размени сеизмолошких 
података и сарађује на регионалним сеизмолошким пројектима од интереса за Републику. 
 
Степен губитака од будућих земљотреса у људству, број повређених и материјалних губитака, могуће је ублажити у 
пропорционално степену колективног разумевања овог проблема, односно развијености колективни свести о 
опасности од земљотреса, али и од улагања друштвене заједнице у стицање знања која омогућавају превентивно 
ублажавање ефеката земљотреса. Битна полазна претпоставка за изградњу одговарајуће друштвене свести, је 
квалитетан сеизмички мониторинг у функцији адекватног поступања у планерској, пројектантској и градитељској 
пракси у циљу ублажавања штетног дејства будућих земљотреса. Регистровање, прикупљање, анализирање и 
архивирање сеизмолошких података, обезбеђују неопходну основу за решавање многих проблема у даљим 
истраживањима феноменологије припреме и догађања јаких земљотреса. На основу квалитетног сеизмолошког 
мониторинга и поузданог система извештавања, могуће је остварити правовремене и објективне сеизмолошке 
информације које представљају базу за ефикасно реаговање и деловање државе у ванредним ситуацијама - у циљу 
ублажавања штетног дејства будућих земљотреса. За потребе ефикасног сеизмолошког мониторинга,  
Сеизмолошки завод Србије је током претходног периода плански успоставио два конвенционална типа 
сеизмолошких теренских мрежа који покривају целу територију наше државе: Мрежу сеизмолошких станица (коју 
чине укупно 23 станице) и Мрежу акцелерографских станица (са 48 акцелерографа – регистратора снажних 
осцилација тла). 
 
Даљи, врло значајан фокус делатности Републичког сеизмолошког завода биће усмерен на модернизацију и 
поуздану функционалност сеизмолошке и акцелерографске мреже, побољшање њене инфраструктуре широм 
земље, јачање капацитета сеизмолошке службе у циљу побољшања поузданости и квалитета реализације укупне 
делатности Завода. Такође, у наредном средњерочном периоду - до 2025. године, поред унапређења постојећег 
сеизмолошког система, стручни капацитети Завода ће бити усмерени и на  припрему и реализацију нових стручних 
сеизмолошких производа на бази података сеизмолошког мониторинга и продуката из домена смањења 
сеизмичкког ризика, што је од битног значаја за земљотресну безбедност целе наше друштвене заједнице. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 04 - Заштита животне средине 

 
ПРОГРАМ: 0402 - Заштита животне средине 
 
Опис: Обезбеђивање оперативног рада и унапређења сеизмолошког мониторинга на територији Републике Србије. 
Израда сеизмолошких графичких подлога и извештаја и подизање општег нивоа информисаности наше друштвене 
заједнице о феноменологији припреме, догађања, штетних ефеката дејства земљотреса и одговарајуће заштите од 
њих, допринеће повећању отпорности наше друштвене заједнице и смањењу сеизмичког ризика при догађању 
будућих разорних и катастрофалних земљотреса. Квалитетним и ажурним праћењем сеизмичке активности и 
правовременим и објективним извештавањем јавности, као и ургентном дисеминацијом података надлежним 
службама и средствима јавног информисања о сеизмичкој активности на територији Србије и ближем, сеизмички 
утицајном окружењу, остварује се битно смањење сеизмичког ризика, односно значајно ублажавају последице 
разорних земљотреса. 

 
Циљ 1: Повећање ефикасности регистровања и проучавања феноменологије земљотреса у функцији смањења сеизмичког ризика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Побољшање процента тачности лоцираних земљотреса  
 
Koментар: Побољшање процента тачности лоцираних 
земљотреса  
Koментар: Проценат тачности лоцираних земљотреса 
представља поуздан индикатор квалитета аквизиције 
сеизмолошких података на сеизмолошким и 
акцелерографским станицама националне сеизмолошке 
мреже Републике, али и бројних резултата обраде тих 
података, заједно са каталогом земљотреса, картом 

% 2018 95 96 96 96 
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сеизмичког хазарда итд 
 
Извор верификације: Портал европског медитеранског 
сеизмолошког центра, веб сајт РСЗ, месечни билтени 
2. Повећање броја иновираних техничких решења за 
ефикасно праћење сеизмичности  
 
Koментар: Повећање броја иновираних техничких 
решења за ефикасно праћење сеизмичности  
Koментар: Повећање броја иновираних техничких 
решења за ефикасно праћење сеизмичности треба да 
резултира повећањем квалитета утврђених 
сеизмолошких параметара земљотреса и израдом 
поузданијих каталога, на којима почива велики број 
накнадних процедура обраде сеизмолошких података и 
израде одговарајућих стручних продуката. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ 
Влади РС, теренска књига 

број 2018 23 24 24 24 

 
Циљ 2: Интензивирање учешћа у смањењу сеизмичког ризика     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број израђених подлога за доношење планова за 
заштиту од јаких земљотреса 
 
Koментар: Број израђених подлога за доношење 
планова за заштиту од јаких земљотреса 
 
Koментар: Број локација грађевинских објеката на 
којима је изведено инструментално мерење сеизмичких 
параметара (вертикални профил са сеизмичким 
подацима, укључујући и брзину смичућих сеизмичких 
таласа до дубине од 30 метара) неопходних за израду 
подлога за сеизмички сигурно пројектовање објеката и 
заштиту од будућих 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. 

број 2018 47 48 48 48 

2. Број израђених сеизмичких услова за градњу 
 
Koментар: Број израђених сеизмичких услова за градњу 
Koментар: Укупан (годишњи) број реализованих 
извештаја о условима за градњу је, поред  степена 
активности у области пројектовања и изградње 
објеката, значајан индикатор ефикасности рада 
Завода у тој области. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ 
Влади РС, Извештај о раду државних службеника код 
којих је ова активност дефинисана као радни циљ. 

број 2018 132 135 136 136 

 
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 



746 
 

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 рада сеизмолошког 
аквизиционог система Републике Србије и квалитета обраде података, затим унапређење и осавремењавање 
проучавања сеизмичких и сеизмотектонских појава на територији наше државе, као и израду предлога за 
доношење планова за заштиту од земљотреса и обезбеђивање правовременог циљаног извештавања. 

 
Циљ 1: Унапређење оперативног функционисања сеизмолошког мониторинга 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број нових процедура и алата уведених у оперативну 
примену  
 
Koментар: Број нових процедура и стручних алата 
уведених у оперативну примену  
Koментар: Број и степен савремености нових 
процедура и алата уведених у оперативну примену, 
непосредно и објективно индицирају укупан ниво 
савремености  рада стручне службе Завода. 
 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ-а, 
Извештај о раду државних службеника код којих је ова 
активност дефинисана као радни циљ 

број 2018 12 12 12 12 

2. Проценат времена рада сеизмолошких станица на 
годишњем нивоу 
 
Koментар: Проценат времена технички исправног рада 
сеизмолошких станица на годишњем нивоу 
Koментар: Проценат времена технички исправног рада 
сеизмолошких станица на годишњем нивоу, који указује 
на степен њихове поузданости у раду, оснoвна је 
претпоставка за укупан квалитет регистрованих 
сеизмолошких података о сеизмичкој активности на 
територији Републике Србије и сеизмички утицајном 
окружењу 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду РСЗ-а, 
поруке дежурних, евиденција неправилности рада 
инструмената. 

% 2018 93 95 96 96 

 
Циљ 2: Унапређење система за брзо извештавање  и  упозоравање на јаке земљотресе повећањем брзине извештавања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Оптимизација просечног времена пружања 
информација 
 
Koментар: Оптимизација просечног времена пружања 
информација 
Koментар: Просечно време пружања информације  
 
 
Извор верификације: Веб портал Завода, Веб портал 
Европског медитеранског сеизмолошког центра. 

минут 2018 16 13 12 12 

2. Проценат правовремено пружених извештаја о 
догођеном земљотресу 
 
Koментар: Проценат правовремено пружених 
извештаја о догођеном земљотресу 
Koментар: Проценат правовремено саопштених 
извештаја је од посебног значаја за поуздано и 
објективно информисање јавности, чиме се постиже 
један вид ублажавања сеизмичког ризика, али и 

% 2018 94 96 96 96 
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елиминисање евентуалне панике код грађана. 
 
Извор верификације: Веб портал Завода, Годишњи 
извештај о раду РСЗ-а. 

 
Раздео 47 

 
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. Према члану 29. Закона о министарствима, 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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином 
 
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 за које је одређен корисник 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, изградњу, опремање, 
текуће и инвестиционо одржавање 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. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. 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     
 
Koментар: / 
 
Извор верификације: Извештај из Регистра 
непокретности у јавној својини 

Број 2016 7140 7000 7000 7000 

 
Циљ 2: Ефикасно спровођење поступка располагања и коришћења  државне имовине     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 вредност остварене циљне вредности  
 
Извор верификације: Помоћна евиденција организационе 
јединице 

индекс 2015 100 120 120 120 

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 вредност остварене циљне вредности  
 
Извор верификације: Помоћна евиденција организационе 
јединице 

индекс 2015 100 120 120 120 

 
Циљ 3: Ефикасно управљање, заштита и контрола коришћења државне имовине     

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 вредност остварене циљне вредности  
 
Извор верификације: Помоћна евиденција организационе 
јединице 

индекс 2015 100 120 120 120 

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 вредност остварене циљне вредности  
 
Извор верификације: Интерна евиденција  

индекс 2015 100 120 120 120 

 
Циљ 4: Обезбеђење услова рада и опремљености граничних и пограничних прелаза у складу са стандардима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Постављање посебних табли и сигналне инсталације  
 

Број 2019 0 100 100 100 
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Извор верификације: Помоћна евиденција организационе 
јединице 
2. Спроведена запречавања 
 
Извор верификације: Одлуке Владе и координационог 
тела за граничне прелазе 

Број 2019 0 / / / 

 
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 својини 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 Републике Србије у складу са законом и другим прописом; 
подношење захтева надлежном органу за упис права јавне својине РС уз претходно 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 
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Правни основ: Закон о јавној својини, Закон о промету непокретности, Закон о планирању и изградњи, Закон о 
јавним набавкама 

 
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, рачуноводствено-
књиговодствени 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: 5004 - Изградња ГП Кусјак 
 
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином 

 
Правни основ: Закон о граничној контроли 

 
Опис: ГП Кусјак је друмски гранични прелаз за међународни путнички и теретни саобраћај између Србије и 
Румуније. На граничном прелазу је монтиран контејнерски објекат, док други садржаји и инфраструктура не 
постоји. Пројекат изградње ГП мора започети израдом планске документације, која је основ за добијање 
локацијских услова и грађевинске дозволе.  

 
Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објеката путничког и робно царинског терминала са пратећом инфраструктуром и 
опремом. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршења услуга и грађевинских радова 
 
Извор верификације: Записник о извршеним услугама и 
радовима 

% 2018 0 61 100  

 
Пројекат: 5005 - Изградња ГП Нештин 
 
Програм коме припада: 0605 - Евиденција, управљање и располагање јавном својином 

 
Правни основ: Закон о граничној контроли 

 
Опис: Као и сви други ГП према Хрватској ГП Нештин у протеклом периоду бележи стални раст протока, тако да је 
неопходна изградња садржаја који су потребни за функционисање пограничних служби. Инфраструктура на ГП не 
постоји. Неопходна је израда планске документације која је основ за добијање локацијских услова и грађевинске 
дозволе, тј. за израду техничке документације. 
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Циљ 1: Проширење саобраћајница и модернизација објеката путничког и робно царинског терминала са пратећом инфраструктуром и 
опремом  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршења услуга и грађевинских радова 
 
Извор верификације: Записник о извршеним услугама и 
радовима 

% 2018 0 61 100  

 
Раздео 48 

 
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 

 
СЕКТОР: 14 - Јавна безбедност 

 
ПРОГРАМ: 1401 - Безбедно друштво 
 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Смањење простора сумњивог на загађеност минама, 
касетном муницијом, авионским бомбама - ракетама и 
другим неексплодираним убојитим средствима   
 
Извор верификације: Извештај о раду, Сајт Центра за 
разминирање 

м2 2016 22.000.000 5000000 5000000 5000000 
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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. 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број реализованих пројеката за разминирање - 
чишћење 
 
Извор верификације: Извештај о раду, Сајт Центра за 
разминирање 

Број пројеката 2016 125 19 19 19 

2. Површина (м2) простора који је разминиран - очишћен 
 
Извор верификације: Извештај о раду, Сајт Центра за 
разминирање 

м2 2016 22.000.000 1800000 1800000 1800000 

 
Циљ 2: Повећање безбедности људи, заштита од пожара и заштита животне средине, безбедна пловидба рекама, враћебо земљиште на 
коришћење 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 коме је повећана 
безбедност пловидбе 
 
Извор верификације: Извештај о раду 

м2 2016 22.000.000 2000000 2000000 2000000 

2. Укупан број становника на разминираном простору, 
као и на простору за који извиђањем није потврђена 
сумња да је загађен 
 
Извор верификације: Извештај о раду, Сајт Центра за 
разминирање 

Број 
становника 2016 1.500.000 500000 500000 500000 

 
Раздео 49 

 
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

 
Опште образложење корисника: 
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Предлог Финансијског плана за 2022. годину и пројекције за 2023. и 2024. годину урађен је у складу са 
достављеном Инструкцијом за предлагање приоритетних области финансирања за период 2022-2024. годинe. 
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 

 
СЕКТОР: 02 - Наука, технолошки развој и иновације 

 
ПРОГРАМ: 0202 - Заштита интелектуалне својине 
 
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, индустијског 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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2016 92 97 97 97 

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 

% 2016 90 90 90 90 

 
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 
Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова 
Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова 
Правилник о садржини јавних регистара, потврда, пријава и захтева у поступку заштите проналазака, као и о 
врстама података, начину подношења пријаве и објављивања проналазака 
Правилник о садржини регистара, пријава и захтева у поступку заштите топографија полупроводничких производа, 
као и о врстама података, начину подношења пријаве и објављивања топографија   
Уредба о садржини регистра пријава и регистра жигова, садржини захтева и предлога који се подносе у поступку за 
признање и заштиту жига, и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа 
Уредба о садржини регистра пријава и регистра индустријског дизајна, садржини захтева који се подносе у 
поступку за признање и заштиту права на индустријски дизајн, и подацима који се објављују у службеном гласилу 
надлежног органа 
Правилник о садржини захтева за регистровање ознака географског порекла и садржини захтева за признавање 
статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла 
Уредба о условима које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмета сродних права који се депонују, 
уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права, и садржају евиденције 
депонованих ауторских дела и предмета сродних права, код надлежног органа 
Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде 
носиоцима ауторског и сродних права 
Правилник о садржини и начину вођења Регистра додељених произвођача кодова и издатих лиценци, о садржини 
захтева и доказима којима се потврђује испуњеност услова за издавање лиценце, о изгледу и садржини лиценце и 
садржини и начину вођења евиденције оптичких дискова 
Уредба о упису у Регистар заступника који води Савезни завод за интелектуалну својину   
Правилник о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите 
проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена укључених у циљане активности за 
повећање учешћа жена у заштити интелектуалне својине 
 

Број 2019 10 25 25 25 
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Извор верификације: Листе за упис на семинарима, 
инфосесијама и другим наменским догађајима 
2. Јавно доступна монографија "Жене проналазачи у 
Србији 1920-2020. године" у издању Завода за 
интелектуалну својину (штампано и онлине издање) 
 
Извор верификације: издата монографија 

да или не 2019 не да да да 

3. 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 е-
Регистар жигова,  е-Регистар патената и е-Регистри 
Ознака географског порекла док се е-Регистри за 
остала права развијају. Одржавање, унапређивање и 
верификација података обављају се континуирано 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Завода 

% 2016 60 92 92 92 

 
Циљ 2: Затварање родног јаза у заштити права интелектуалне својине 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број жена подносиоца пријава 
 
Koментар: Изадавање монографије жене проналазачи у 
2020. години. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај Завода за 
интелектуалну својину 

1 2019 20 22 22 22 

 
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 
Уредба о ратификацији Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова 
Закон о потврђивању Протокола који се односи на Мадридски аранжман о међународном регистровању жигова 
Правилник о начину полагања посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите 
проналазака, жигова, модела, узорака и географских ознака порекла 
Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе 
Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника 

 
Опис: Функционисање рада Завода 
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Раздео 50 
 

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 међународних уговора о социјалном осигурању, као што су 
остваривање и коришћење права на пензију корисника који сy периоде 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 по основу рада на територији друге државе уговорнице 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 придруживања Републике Србије у ЕУ. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 09 - Социјална заштита 

 
ПРОГРАМ: 0902 - 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 
уговора 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 у области социјалног осигурања применом међународних уговора о социјалном осигурању 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број одржаних разговора са органима за везу других 
држава уговорница 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Завод за социјално осигурање 

број 2019 11 13 13 13 

 
Циљ 2: Унапређење остваривања права грађана и грађанки у области социјалног осигурања применом међународних уговора (РОБ). 
Тип циља: Родно одговоран 
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Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Израђене препоруке за унапређење остваривања 
права грађана и грађанки. 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Годишњи извештај са препорукама 
Завода за социјално осигурање 

broj 2019 0 1 1 1 

 
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 службеницима 

 
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 51 

 
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 

 
СЕКТОР: 02 - Наука, технолошки развој и иновације 

 
ПРОГРАМ: 0201 - Развој науке и технологије 
 
Главни носилац: 13440 - МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА 
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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.  

 
Циљ 1: Унапређење научно-истраживачког рада кроз друштвена признања 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број додељених нагрaда  
 
Извор верификације: Годишњак Сану 

број 2019 124 131 131 140 

2. Повећање броја жена Академика 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Годишњак Сану 

број 2019 15 13 13 15 

 
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 2022. 
години успоставља се рад у Центра за дигитализацију културне, уметничке, историјске и научне баштине Републике 
Србије и  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. 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Број културних манифестација, концерата и изложби 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: Годишњак Сану 

број 2015 95 130 130 130 

 
Циљ 2: Број и врста активности из области родне равноправности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Публикације, Библиографије Научнице, Уметнице, 
Едиција жена чланова САНУ 
 
Извор верификације: Годишњак Сану 

број 2017 1 1 1 1 

 
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  свечано je почео са радом током 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, највећи део опреме је 
набављен, а током 2024. 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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Дигитализација културне,уметничке,историјске и 
научне баштине Републике Србије 
 
Извор верификације: Годишњак Сану 

% 2016 / 7 8 8 

 
Раздео 52 

 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Канцеларија за јавне набавке је посебна организација која врши мониторинг над применом прописа о јавним 
набавкама, о чему подноси извештај Влади и Народној скупштини, учествује у изради закона и других  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 привредним субјектима, доприноси стварању услова 
за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавнe набавке. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки 
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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; дефинисани 
основни појмови јавних набавки; дефинисане су надлежности Канцеларије за јавне набавке и оснивање, начин 
рада и надлежности Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Законом је прописана 
већа транспарентност у поступцима јавних набавки, уређено планирање набавки, поједностављен начин 
доказивања обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предвиђено успостављање јединственог 
регистра понуђача, смањене су могућности одбијања понуда из формалних разлога, предвиђена обавеза 
евидентирања и праћења извршења и измена уговора о јавним набавкама, уређено спровођење централизованих 
јавних набавки, уведена могућност закључења оквирних споразума, као и конкурентни дијалог, као нова врста 
поступка јавне набавке. 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: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Развој функционалности Портала јавних набавки 
 
Koментар: Развој функционалности Портала јавних 
набавки је индикатор који указује на ниво 
модернизације и ефикасности система јавних набавки у 
Републици Србији. 
 
Извор верификације: Портал јавних набавки 

остварен/није 
остварен 2021 остварен остварен остварен остварен 

 
Циљ 2: Унапређена родна равноправност у области јавних набавки 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Учешће предузећа у власништву жена у укупном броју 
закључених уговора или оквирних споразума кроз 
поступке јавних набавки на годишњем нивоу 
 
Koментар: Сходно Закону о равноправности полова 
неопходно је увођење родне равноправности у области 
јавних набавки. 
 
Извор верификације: Портал јавних набавки 

% 2021 22 23 23 23 

2. Учешће предузећа у власништву жена у укупном броју 
поднетих понуда 
 
Koментар: Сходно Закону о равноправности полова 
неопходно је увођење родне равноправности у области 
јавних набавки. 
 
Извор верификације: Портал јавних набавки 

% 2021 20 21 21 21 

 
Програмска активност: 0001 - Развој и праћење система јавних набавки 
 
Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 91/2019) 
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Опис: Планираним активностима Канцеларије за јавне набавке у периоду од 2023 – 2025. 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) подстицање одрживог економског развоја Републике Србије и раст животног стандарда грађана. 
 

 
Циљ 1: Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечно трајање отвореног поступка у јавним 
набавкама 
 
Koментар: Са повећањем ефиканости и економичности 
поступка јавне набавке смањује се број дана који су 
неопходни за спровођење истог. 
 
Извор верификације: Портал јавних набавки 

Број 2021 48 47 47 47 

 
Циљ 2: Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број понуда по поступку јавне набавке 
 
Koментар: Очекује се да ће поједностављење процедура 
у јавним набавкама и смањење трошкова припреме 
понуда имати за последицу повећање интереса 
привредних субјеката, а нарочито малих и средњих 
предузећа за учествовањем на тржишту јавних 
набавки, што би требало да допринесе већем нивоу 
тржишне конкуренције, односно повећању просечног 
броја понуда у поступцима јавне набавке. 
 
 
Извор верификације: Портал јавних набавки 

број 2021 2,5 2,5 2,5 2,5 

 
Циљ 3: Смањење ризика нерегуларности у систему јавних набавки 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обука спроведених од стране КЈН у циљу смањења 
нерегуларности 
 
Koментар: Број обука спроведених од стране КЈН у циљу 
смањења нерегуларности директно ће утицати на 
квалитет спровођења поступака јавних набавки. 
 
Извор верификације: Годишњи Извештај о раду Влади 

број 2021 8 8 8 8 

 
Раздео 53 

 
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 186. Закона о јавним набавкама је самосталан и независан орган Републике Србије који 
обезбеђује заштиту права у поступцима јавних набавки. 
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У оквиру делокруга своје надлежности Републичка комисија:   
• одлучује о захтевима за заштиту права;  
• одлучује о жалби против решења наручиоцa;  
• одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не задржава даље поступање у поступку јавне 
набавке;  
• одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани наставак поступка јавне набавке, 
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 у складу са овим законом;  
• поништава уговор у складу са овим законом;   
• подноси захтев за покретање прекршајног поступка када поступајући у оквиру својих надлежности утврди да је 
учињена повреда овог закона која може да буде основ прекршајне одговорности;   
• сарађује са домаћим и страним институцијама и стручњацима у областима јавних набавки, у циљу унапређења 
система јавних набавки, а нарочито заштите права и других поступака из надлежности Републичке комисије;  
• обавља и друге послове у складу са законом.   
 
Републичка комисија има председника и 8 чланова које бира и разрешава Народна скупштина на предлог Одбора 
Народне скупштине надлежног за финансије, након спроведеног јавног конкурса, у складу са чланом 189. Закона о 
јавним набавкама.     
 
Републичка комисија за свој рад одговара Народној скупштини којој доставља годишњи извештај о свом раду до 
31. марта текуће године за претходну годину.   
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки 
 
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 проценат решених предмета 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат решених предмета у односу на број 
примљених у току календарске године 
 
Извор верификације:  Електронска база података 
Републичке комисије  за 2021. годину 

Проценат 2021 93 93 94 95 

 
Циљ 2: Примена плана активности који ће допринети родној равноправности у области јавних набавки   
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1.  План активности који ће допринети родној 
равноправности у области јавних набавки   
 
Koментар: Примена плана активности и увођење родно 

проценат 2022 0 100 100 100 
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одговорног буџетирања, уколико претходно анализа 
покаже да је могуће применити принципе родно 
одговорног буџетирања у Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Влади 
 
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 жалби против решења наручиоца, 
3.     одлучивањем о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не задржава даље поступање у 
поступку јавне набавке, 
4. одлучивањем о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани наставак поступка јавне 
набавке, закључење или извршење уговора о јавној набавци, 
5. одлучивањем о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде, 
6. праћењем и контролом спровођења донетих одлука Републичке комисије. 
 
 

 
Циљ 1: Обезбедити ефикасан поступак заштите права у поступцима јавних набавки 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Просечан број дана за доношење одлука у законском 
року 
 
Извор верификације:  Електронска база података 
Републичке комисије  за 2021. годину 

Проценат 2021 100 100 100 100 

2. Проценат извршених одлука 
 
Koментар: Проценат извршених одлука Републичке 
комисије, а на основу разматраних извештаја о 
поступању наручиоца. 
 
Извор верификације: Евиденција података Републичке 
комисије за 2021. годину 

Проценат 2021 99,6 99 99 99 

3. Проценат потврђених одлука од  стране Управног суда 
 
Извор верификације:  Електронска база података 
Републичке комисије  за 2021. годину 

Проценат 2021 75 76 77 78 

 
Програмска активност: 0005 - Административна подршка раду Републичке комисије 
 
Програм коме припада: 0612 - Развој система и заштита права у поступцима јавних набавки 

 
Правни основ: Закон о јавним набавкама 

 
Опис: Припремањe предлога и израду интерних аката Републичке комисије и уговора; послове у вези са 
планирањем и спровођењем поступака јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе 
Републичке комисије; праћење и обезбеђивање усаглашености примене закона и других прописа из делокруга 
рада; израду појединачних аката које се односе на права и обавезе запослених из радног односа односно обласни 
људских ресурса; обављање стручних и административних послова за потребе конкурсне комисије, жалбене 
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комисије и других комисија и радних тела у Служби; спорове из делокруга рада Сектора за заједничке послове; 
вођење персоналне и других евиденција из радних односа; праћење и старање о уједначености спровођења 
поступка вредновања радне успешности државних службеника; припрему и израду нацрта буџета; припрему и 
израду финансијске документације за реализацију исплата; вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање 
са подацима Управе за трезор; канцеларијске, документационе, статистичко-евиденционе послове; пружање 
стручне и техничке помоћи другим организационим јединицама у вези послова из делокруга рада сектора; као и 
други пратећи послови из делокруга рада Републичке комисије потребне за извршавање надлежности Републичке 
комисије. 

 
Циљ 1: Обезбедити ефикасну административну подршку раду Републичке комисије 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршења финансијског плана  
 
Koментар:  
Припремањe предлога и израду интерних аката 
Републичке комисије  и уговора; послове у вези са 
планирањем и спровођењем поступака јавних набавки и 
набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе 
Републичке комисије; праћење и обезбеђивање 
усаглашености примене закона и других прописа; 
израда појединачних аката која се односе на права и 
обавезе спорове из делокруга рада;  припрему и израду 
нацрта буџета; припрему и израду финансијске 
документације за реализацију исплата  
 
 
 
Извор верификације: Систем извршења буџета 
Републике Србије 

проценат 2021 89,09 90 90,5 91 

2. Спровођење набавки у складу са планом набавки 
 
Koментар: Повећати проценат извршења набавки у 
складу са планом набавки. 
 
Извор верификације: План набавки Републичке комисије 
за 2021. годину 

проценат 2021 91 85 86 87 

 
Раздео 54 

 
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

 
Опште образложење корисника: 
На основу Закона о рударству и геолошким истраживањима  Геолошки завод Србије (у даљем тексту: Завод), као 
посебна организација са својством правног лица обавља основна геолошка истраживања и друга геолошка 
истраживања обухваћена дугорочним програмом развоја основних геолошких истраживања и годишњим 
програмом геолошких истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања од важности за 
Републику Србију, на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства рударства и енергетике (у 
даљем тексту: Министарство).  
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, геомегнетских, 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. Завод врши и послове реализације 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 
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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.  
Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству на основу посебне одлуке коју доноси 
Влада, на предлог Министарства.  
Завод издаје Извештај о испуњености услова на основу захтева за продужење истражног рока за извођење 
примењених геолошких истраживања на основу документације (пројекта и извештаја) достављене од стране 
Министарства. На основу добијених података и издатих потврда о утврђеним и разврстаним ресурсима и 
резервама минералних сировина и подземних вода, као и геотермалних ресурса, Завод израђује биланс ресурса и 
резерви минералних сировина, биланс ресурса и резерви подземних вода и биланс геотермалних ресурса у 
Републици Србији 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 05 - Енергетика, минералне сировине и рударство 

 
ПРОГРАМ: 0503 - Управљање минералним ресурсима 
 
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, Правилник о утврђивању Годишњег програма 
основних геолошких истраживања 

 
Опис: Реализација годишњег програма основних геолошких истраживања обухвата изучавање литосфере: 
утврђивање потенцијалности подручја у погледу проналажења минералних сировина; утврђивање стања и 
карактеристика стена и тла; утврђивање геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и 
погодности терена за изградњу; обављање истраживања ради израде геолошких карата и заштите животне 
средине на простору Републике Србије. Геолошка истраживања обухватају: 
- основна геолошка истраживања за израду геолошких карата; 
- основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерскогеолошких истраживања, 
истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса; 
- израду пројеката и студија из области геодиверзитета и геоекологије; 
- остале стручне активности- унос података добијених геолошким истраживањима у форму Геолошког 
информационог система (ГеолИСС). 
Ова истраживања 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 објектно-оријентисане 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 Србије 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 
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вредног фондовског материјала, преведе у дигитални облик и буде доступан ширем кругу корисника. 

 
Циљ 1: Развој геологије и унапређење квалитета геолошких истраживања као основа за надградњу осталих привредних грана  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Реализован годишњи програм основних геолошких 
истраживања 
 
Извор верификације: Министарство рударства и 
енергетике- Извештаји по пројектима основних 
геолошких истраживања који су реализовани по 
годишњем програму основних геолошких истраживања 

ДА/НЕ 2021 ДА ДА ДА ДА 

 
Раздео 55 

 
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Комесаријат за избеглице и миграције је посебна организација у систему државне управе која обавља стручне 
послове  који укључују доношење прописа, решавање у управним стварима, вођење евиденција, издавање јавних 
исправа и предузимање управних радњи које се односе на: 1. Избеглице - лица која су услед догађаја од 1991. до 
1998. године и њихових последица избегла или прогнана из бивших југословенских република на територију РС. 
Комесаријат решава о статусу ових лица, обезбеђује збрињавање ради задовољавања њихових основних животних 
потреба и пружа помоћ у процесу интеграције и повратка. Комесаријат решава њихова стамбена питања 
куповином станова, доделом грађевинског материјала и куповином сеоских кућа и спроводи обавезе проистекле 
из међународних уговора са развојним донаторима који су обезбеђивали средства за изградњу станова за 
избеглице. 
2. Интерно расељена лица (ИРЛ) - лица која су била присиљена да беже и напусте своје домове услед оружаних 
акција, насиља и повреде људских права којима су угрожени животи Срба и других не Албанаца на територији АП 
КиМ, а који нису прешли међународно признату границу и бораве у расељењу на територији РС ван покрајине или 
у другим местима на територији покрајине. Комесаријат води евиденцију ИРЛ, стара се о побољшању услова 
живота док су у расељеништву кроз збрињавање и ургентну помоћ, побољшање услова становања и економског 
оснаживања кроз програме подстицаја за ЈЛС. 3. Странци регистровани да су изразила намеру да траже азил и 
тражиоци азила - лица која су пред полицијом изразила намеру да траже азил у РС и приступила регистрацији и 
лица која су поднела захтев за азил. Комесаријат за ова лица обезбеђује материјалне услове смештаја који 
обухватају смештај, храну, одећу и новчана средства за личне потребе. Стандарди смештаја подразумевају 
одговарајући стамбени простор, приступ санитарним објектима, безбедност и заштиту, информације на језику који 
странац разуме, обавезне здравствене прегледе, укључивање деце у школу, приступ јавним објектима, 
одговарајуће активности у циљу припреме за даљу интеграцију или повратак. Посебне гаранције су предвиђене за 
малолетна лица без пратње и друге категорије као што су жртве тортуре, силовања, хронично оболели, инвалиди, 
деца, труднице, самохрани родитељи, старија лица, жртве трговине људима. У изузетним случајевима, Комесаријат 
плаћа трошкове смештаја у установи социјалне заштите. У циљу извршавања прописа који регулишу азил, 
Комесаријат руководи центрима за азил које организује самостално, или на основу уговора са пружаоцима услуга. 
4. Мигранти у ирегуларном положају – лица на путу према Европској унији која немају регулисан боравак и која се 
дуже или краће задржавају на територији РС. Масован прилив ових лица захтева спровођење мера које за циљ 
имају обезбеђивање основних животних услова за ова лица у складу са међународним обичајним и уговорним 
правом, али и у циљу очувања јавног реда и безбедности у срединама где се ова лица масовно концентришу. У ту 
сврху Комесаријат, на основу Закона о управљању миграцијама финансира и стара се о 13 прихватних центара. У 
овим центрима обезбеђују се основни услови прихвата који подразумевају смештај и исхрану, као и основну 
заштиту људских права. 5. Лица којима је одобрен азил – лица којима је Канцеларија за азил признала уточиште 
или супсидијарну заштиту. Комесаријат за ова лица обезбеђује подршку приликом интеграције у трајању од годину 
дана. Подршка подразумева обезбеђивање стамбеног простора, учење српског језика, упознавање са српском 
историјом културом и уставним уређењем, обезбеђивање подршке за укључивање деце у школу, укључивање у 
тржиште рада, обезбеђивање информација и друге помоћи у циљу остваривања права загарантованих Законом. 6 
.Повратници по основу споразума о реадмисији – лица, држављани РС, за која је надлежни орган позитивно 
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одговорио на захтев земље на чијој територији илегално борави за поновни прихват. Комесаријат овим лицима 
обезбеђује примаран прихват на граничном прелазу и привремени колективни смештај. Поред тога, кроз мере 
подстицаја мера миграционе политике, Комесаријат спроводи програме реинтеграције ових лица. 7. Странци који 
су укључени у програм за подршку  за добровољни повратак  у државу порекла у складу са прописима којима се 
уређује област азила или привремене заштите, односно област уласка, кретања, боравка и враћања странаца,  за 
ова лица Комесаријат спроводи програм подржаног добровољног повратка у државу порекла. Програм обухвата 
информисање, саветовање, припрему за повратак и пружање помоћи за одлазак. Посебни стручни послови које 
обавља Комесаријат односе се на обликовање политика и праћење стања у области миграција, развојне послове у 
области управљања миграцијама, прикупљање и проучавање података, припреми анализа и информација, а 
нарочито Миграционог профила РС.  Комесаријат покреће иницијативе пред релевантним међународним 
организацијама. За лица која се баве пословима од значаја за управљање миграцијама, Комесаријат обезбеђује и 
спроводи обуке. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 10 - Људска права и грађанско друштво 

 
ПРОГРАМ: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
Опис: Програм који спроводи Комесаријат за избеглице и миграције одсликава његове кључне надлежности 
прописане законима, стратешке циљеве дефинисане релевантним стратешким документима и организациону 
структуру органа. Кључне програмске активности се односе на спровођење мера и активности које треба да 
омогуће остваривање права свих мигрантских категорија за чије збрињавање је надлежан Комесаријат, али и да 
допринесу стварању услова за спровођење  координисане и кохерентне миграционе политику Републике Србије. 
Значајне су надлежности, односно мере које Комесаријат спроводи, а које директно доприносе испуњавању 
мерила у преговарачким поглављима 23 и 24. Поред тога, посебна надлежност, издвојена по својим активностима, 
али и организационо, односи се на обављање стручних и административно-техничих послова за потребе Комисије 
за нестала лица.  У складу са наведеним Програм Комесаријата структурисан је на следећи начин: 
- Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама – у оквиру ове 
активности обједињене су мере које представљају извршење закона и других прописа и општих аката и које 
непосредно решавају о правима корисника, или обезбеђују законом предвиђена права. Ове активности укључују 
решавање статусних питања, збрињавање, трајно решавање проблема миграната кроз интеграцију или повратак. 
Организовање рада центара за азил, финансирање смештаја у колективним центима и установама социјалне 
заштите, као и директна подршка у егзистенцијалним проблемима различитих категорија миграната су најважније 
мере ове програмске активности. Такође, решавање стамбених потреба избеглица и побољшање услова становања 
ИРЛ су кључне мере ове програмске активности. Додатно, праћење ситуације, прикупљање података, анализа и 
предлагање мера су надлежности директно прописане Законом о управљању миграцијама чија сврха је 
ублажавање негативних ефеката и подстицање позитивних ефеката миграција. Координисано спровођење мера 
миграционе политике захтева сталан рад на јачању капацитета ЈЛС у циљу бољег планирања, уједначеног 
поступања и спровођења мера и пројеката у области управљања миграцијама. 
- Рад Комисије за нестала лица, 
- Регионални стамбени програм. 

 
Циљ 1: Успоставити успешну координацију по питању управљања миграцијама на локалном, националном и међународном нивоу и 
реализовати програме интеграције  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број јединица локалне самоуправе чији су локални 
акциони планови подржани од стране Комесаријата за 
избеглице и миграције 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 90 80 80 80 

2. Број програма од јавног интереса које реализују 
удружења или друге организације цивилног друштва које 
је подржао Комесаријат као и Комисија за нестала лица 

Број 2016 82 40 40 40 
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Извор верификације: Извештај Канцеларији за цивилна 
друштва 
3. Проценат лица која су добила статус по закону о азилу 
и привременој заштити којима је обезбеђен смештај 
 
Koментар: Иницијална вредност је промењена у складу 
са изменом индикатора ради бољег праћења 
остварених циљева. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за 
избеглице 

Проценат 2016 20 50 50 50 

 
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 миграната у прихватним центрима  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Обезбеђен довољан смештајни капацитет   у кц, усз и 
центрима за азил 
 
Извор верификације: Извештај о раду комесаријата 

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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављена  јединствена евиденција несталих лица 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за 
нестала лица 

да/не 2016 не да 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. 

 
Опис: Комесаријат обавља стручне и другe пословe који се односе на обликовање политика, праћење и 
утврђивање стања у области миграција, развојне послове, међународну сарадњу, сарадњу са удружењима грађана 
и послове који се односе на прикупљање и анализу података, припрему извештаја и информација из свог 
делокруга, а посебно Миграционог профила РС. Ради извршавања наведених прописа Комесаријат доноси 
прописе, решава у управним стварима, води евиденције и издаје исправе за:  
- Избеглице из бивших република СФРЈ 
- Интерно расељена лица са КиМ  
- Повратници по основу споразума о реадмисји 
- Лица регистрована да су изразила намеру да траже азил и лица којима је одобрен азил 
- Мигранти који се налазе у ирегуларном положају на територији РС. 
-       Лица којима је одобрена привремена заштита – за ова лица Комесаријат обезбеђује колективни смештај у 
објектима одређеним за те намене. 
У зависности од категорије миграната Комесаријат обезбеђује: смештај у колективним центрима, смештај у 
установама социјалне заштите, смештај у ученичким домовима, смештај у центрима за азил или другом објекту за 
смештај тражилаца азила, смештај у прихватним центрима, решавање стамбених потреба избеглица, побољшање 
услова становања ИРЛ и подршка повратника по реадмисији, подршка рањивим категоријама у приватном 
смештају, интеграција лица којима је одобрен азил, повратак у земљу порекла, као и одређене обуке.  
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Циљ 1: Обезбедити помоћ при решавању стамбених питања присилних миграната и њихово економско оснаживање и подршку при 
повратку у републике бивше СФРЈ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број породица избеглица и интерно расељених лица 
којима су побољшани услови становања или су 
економски оснажени 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 883 650 650 650 

2. Број породица које су се вратиле у неку од бивших 
република СФРЈ уз асистенцију Комесаријата 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 12 12 12 12 

3. Најмање 80 процената уговора за куповину сеоског 
домаћинства са окућницом је заједничка својина 
 
Извор верификације: Евиденција уговора 

да/не 2021 да да да да 

4. Проценат жена  које су добиле заштиту по Закону о 
азилу и привременој заштити а које су укључене у 
програм интеграције. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

% 2019 65 100 100 100 

 
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  прихватним центрима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број корисника смештених у колективним центрима,  
центрима за ургентни прихват и установама социјалне 
заштите 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 1013 190 180 160 

2. Број корисника смештених у центрима за азил и 
транзитно прихватним центрима 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

Број 2016 6500 6500 6500 6500 

3. Проценат броја жена смештених у КЦ и установама 
социјалне заштите у односу на укупан број смештених. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

% 2016 50 50 50 50 

 
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 и реализацијом ексхумација, идентификација и примопредаја посмртних остатака лица 
несталих у оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ, уз примену и поштовање високих 
професионалних стандарда, решава се велики број случајева лица који се воде као нестали што је основни мандат 
Комисије за нестала лица.  
Спровођењем активности Комисије за нестала лица успоставља се јединствена евиденција несталих лица, 
ексхумираних, идентификованих и неидентификованих посмртних остатака анетмортем и постмортем података 
што ће олакшати активности на тражењу несталих лица и обезбедити бољу и ефикаснија сарадњу и информисаност 
између 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.  
 

 
Циљ 1: Континуирано решавање случајева несталих лица 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
Циљна 

вредност у 
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2023. год. 2024. год. 2025. год. 
1. Број решених случајева несталих лица током године 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за 
нестала лица 

Број 2016 200 50 50 50 

2. Проценат решених случајева несталих лица у односу на 
број евидентираних 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комисије за 
нестала лица 

% 2016 72 3 3 3 

 
Програмска активност: 0018 - Регионални стамбени програм 
 
Програм коме припада: 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

 
Правни основ: Споразуми о донацији потписани између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе  за 
спровођење осам потпројеката РСП-а и то: СРБ1, СРБ2, СРБ3, СРБ4  СРБ5, СРБ7, СРБ8 и СРБ9. 

 
Опис: 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. Регионални стамбени програм се спроводи у четири 
партнерске земље: Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Црној Гори и Републици Србији. Републици Србији 
је кроз РСП одобрено осам потпројеката укупнe вредности 165.627.086 евра од чега је донаторских средстава 
134.410.261,00  милион евра а остатак средстава чини контрибуцију земље. Кроз овај програм  стамбено решење 
ће добити најугроженије избегличке породице и то кроз следеће врсте трајних решења: изградњу 2983 стамбене 
јединице, куповину 199 стамбених јединица, откуп 1759 сеоских домаћинстава са окућницом, изградњу 384 
монтажних кућа, доделу 2269  пакета грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених објеката. У 
оквиру наведених потпројеката биће обезбеђено 7594 стамбених решења.  
Корисничка популација према којој је усмерен Регионални стамбени програм 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 УНХЦР-овим критеријумима угрожености.  
На Скупштини донатора у новембру 2019. године донета је одлука да се шест уговора о гранту који су потписани до 
2017. године морају завршити до јуна  2022. године, а два уговора о гранту СРБ8 и СРБ9 до јуна 2023, док је на 
Скупштини донатора у јуну 2022. године, донела одлуку о продужетку још једног уговора о гранту. 

 
Циљ 1: Свеобухватни допринос решавању ситуације дуготрајног расељења у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Хрватској и Србији, 
обезбеђујући трајна стамбена решења уз пуно уважавање права избеглица и поштовање заједничке обавезе сарадње и усклађивања 
активности како би им се обезбедила трајна решења 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број изграђених стамбених јединица 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата 

број 2019 580 133   

2. Број купљених сеоских домаћинстава 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за 
избеглице 

број 2019 302 25   

3. Број купљених стамбених јединица 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за 
избеглице 

број 2019 3 133   

4. Број породица које су потпомогнуте доделом пакета 
грађевинског материјала 
 
Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за 
избеглице 

број 2019 845 120   

5. Изградња монтажних кућа 
 

број 2019 25    
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Извор верификације: Извештај о раду Комесаријата за 
избеглице 

 
Раздео 56 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Предлог финансијског плана за период  2023 - 2025. године 
 
Корисник: 43200 - АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ 
 
Опште образложење корисника: 
 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 
Aгенција за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) је самосталан и независан државни орган основан 
Законом о спречавању корупције. 
Надлежности Агенције су: надзирање спровођења стратешких докумената, подношење Народној скупштини 
извештаја о њиховом спровођењу са препорукама за поступање, давање одговорним субјектима препоруке како 
да отклоне пропусте у спровођењу стратешких докумената и иницира измене и допуне стратешких докумената; 
доношење општих аката; покретање и вођење поступака у коме се одлучује о постојању повреда овог закона и 
изриче мера у складу са овим законом; решавање о сукобу интереса; обављање послова у складу са законом који 
уређује финансирање политичких активности, односно законом који уређује лобирање; подношење кривичних 
пријава, захтева за покретање прекршајног поступка и иницијативе за покретање дисциплинског поступка; вођење 
и објављивање Регистра јавних функционера и Регистра имовине и прихода јавних функционера у складу са овим 
законом; проверавање извештаја о имовини и приходима које подносе јавни функционери; вођење и провера 
података из евиденција одређеним овим законом; поступање по представкама физичких и правних лица; давање 
мишљења о примени овог закона на сопствену иницијативу и на захтев физичких или правних лица и заузимање 
ставова од значаја за примену овог закона; иницирање доношења или измене прописа, давање мишљења о 
процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о 
нацртима закона који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и 
борбе против корупције; истраживање стања корупције, анализирање ризика од корупције и сачињавање 
извештаја са препорукама ради отклањања ризика; надзирање доношења и спровођења планова интегритета; 
доношење програма обуке и упутства за обуке у области спречавања корупције и праћење спровођења обуке у 
органима јавне власти; обављање послова међународне сарадње у области спречавања корупције; обављање и 
других послова одређене законом. 
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РАД АГЕНЦИЈЕ СУ: 
 
Закон о спречавању корупције 
Закон о финансирању политичких активности 
Закон о лобирању 
Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 (Закључак Владе РС бр. 337-5560/2020-1 од 10. јула 2020. године). 
 
     
      

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 16 - Судство и правни систем 

 
ПРОГРАМ: 1601 - Борба против корупције 
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Опис: Aгенција за спречавање корупције (у даљем тексту: Агенција) је самосталан и независан државни орган 
основан Законом о спречавању корупције. Агенција је за обављање послова из своје надлежности одговорна 
Народној скупштини. Средства за рад и функционисање Агенције обезбеђују се у буџету Републике Србије, као и из 
других извора, у складу са Законом. Седиште Агенције је у Београду. Директор представља и заступа Агенцију, 
руководи радом службе Агенције, организује и обезбеђује законито и делотворно обављање послова Агенције, 
доноси опште и појединачне акте, одлучује о захтевима јавних функционера у складу са овим законом, доноси 
одлуке о повреди овог закона и изриче мере, даје мишљења и упутства за спровођење овог закона, подноси 
Народној скупштини годишњи извештај о раду Агенције и извештај о спровођењу стратешких докумената, израђује 
предлог буџетских средстава за рад Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у 
Агенцији, спроводи одлуке Већа Агенције и обавља друге послове одређене законом. Веће Агенције одлучује о 
жалбама на одлуке које доноси директор у складу са овим законом, изузев одлука о правима и обавезама 
запослених у Агенцији, заузима начелне ставове за примену овог закона, надзире рад директора и прати његово 
имовинско стање. Веће Агенције чини пет чланова. 
Надлежности Агенције су: надзирање спровођења стратешких докумената, подношење Народној скупштини 
извештаја о њиховом спровођењу са препорукама за поступање, давање одговорним субјектима препоруке како 
да отклоне пропусте у спровођењу стратешких докумената и иницирање измене и допуне стратешких докумената, 
доношење општих аката; покретање и вођење поступака у коме се одлучује о постојању повреда овог закона и 
изриче мера у складу са овим законом, решавање о сукобу интереса; обављање послова у складу са законом који 
уређује финансирање политичких активности, односно законом који уређује лобирање, подношење кривичних 
пријава, захтева за покретање прекршајног поступка и иницијативе за покретање дисциплинског поступка, вођење 
и објављивање Регистра јавних функционера и Регистра имовине и прихода јавних функционера у складу са овим 
законом, проверавање извештаја о имовини и приходима које подносе јавни функционери, вођење и провера 
података из евиденција одређеним овим законом, поступање по представкама физичких и правних лица, давање 
мишљења о примени овог закона на сопствену иницијативу и на захтев физичких или правних лица и заузимање 
ставова од значаја за примену овог закона, иницирање доношења или измене прописа, давање мишљења о 
процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о 
нацртима закона који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и 
борбе против корупције, истраживање стања корупције, анализирање ризика од корупције и сачињавање 
извештаја са препорукама ради отклањања ризика, надзирање доношења и спровођења планова интегритета, 
доношење програма обуке и упутства за обуке у области спречавања корупције и праћење спровођења обуке у 
органима јавне власти, обављање послова међународне сарадње у области спречавања корупције, обављање и 
других послова одређене законом. 

 
Циљ 1: Циљ 1: Смањити могућности за вршење коруптивних радњи кроз спречавање корупције и обезбеђивање законитог и сврсисходног 
располагања јавним ресурсима у сарадњи са грађанима 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Индикатор 1.1. Проценат испуњености препорука из 
извештаја Европске комисије о напретку Србије у области 
борбе против корупције 
 
Извор верификације: Извештај Европске комисије о 
напретку Србије у области борбе против корупције 

Проценат 2021 16 33 50 75 

 
Програмска активност: 0007 - Спровођење механизама спречавања корупције 
 
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције 

 
Правни основ: Закон о спречавању корупције; 
Закон о финансирању политичких активности;  
Закон о лобирању; 
Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 (Закључак Владе РС бр. 337-5560/2020-1 од 10. јула 2020. године). 
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Опис: Програмска активност укључује Законом о спречавању 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.  
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, односно законом који уређује лобирање, 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: Циљ 1: Унапредити лични и институционални интегритет у јавном сектору 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Индикатор 1.1. Проценат учешћа мушкараца у укупном 
броју јавних функционера и запослених у јавном сектору, 
који су успешно окончали обуке у области спречавања 
корупције 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

Проценат 2021 41 43 44 45 

2. Индикатор 1.2. Проценат органа јавне власти који су 
спровели планове интегритета 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

Проценат 2019 64 64 70 70 

 
Циљ 2: Циљ 2: Унапредити кадровске и техничке капацитете Агенције 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Индикатор 2.1. Проценат учешћа мушкараца у укупном 
броју запослених у Агенцији, укључујући и 
новозапослене, који су успешно окончали програме 
стручног усавршавања у области спречавања корупције 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

Проценат 2021 25 27 28 29 

2. Индикатор 2.2. Број софтверских апликација, које су 
функционалне и стабилне 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

Број 2021 8 8 8 9 

 
Пројекат: 4010 - Истраживање перцепције и искуства о корупцији 
 
Програм коме припада: 1601 - Борба против корупције 

 
Правни основ: Закон о спречавању корупције и Ревидирани Акциони план за Поглавље 23 - потпоглавље Борба 
против корупције. 

 
Опис: Спровођењем истраживања у 2024. години, биће  мерљиве промене у односу на налазе почетног 
истраживања које треба да се спроведе у 2022. години. Пројекат, односно истраживање спада у делокруг 
надлежности и послова Агенције за спречавање корупције. Истраживање ће бити подељено у три сегмента и 
обухватиће више од 2000 испитаника, односно, грађана, представника бизнис сектора, државних службеника и 
јавних функционера.  
Основни циљ овог истраживања је да се утврди стање у односу у односу на базне вредности добијене у 2022. 
години, што би требало да укаже на промене које ће настати након одређеног временског периода примене 



774 
 

Закона о спречавању корупције. Спровођење оба истраживања је неопходно, како би се ефекти уопште могли 
пратити. Само на основу индикатора чије се вредности могу утврдити оваквом врстом истраживања могуће је 
мерити промене, односно ефекте којима у овој области доприноси Закон о спречавању корупције.  
   
 

 
Циљ 1: Циљ 1: Утврђивање ефеката примене Закона о спречавању корупције 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Индикатор 1.1. Извештај о спроведеном истраживању 
који садржи родни аспект 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду 

Број 2021 1 0 1 0 

 
Раздео 57 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

 
Опште образложење корисника: 
Законом о железници дефинисани су статус и надлежности Дирекције за железнице. 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 Закона о 
жичарама за транспорт лица и Закона о метроу и градској железници. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 

 
ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 
 
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, Закон о метроу и градској железници 

 
Опис: Ова програмска активности обухвата одлучивање по приговорима, праћење и анализу услова конкуренције 
на тржишту железничких услуга, послове у области права путника, превођење аката и докумената за потребе 
сектора, 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 
Министарством за европске интеграције и министарством надлежним за потребе саобраћаја и другим државним 
органима у вези са пословима међународне сарадње и европских интеграција. Дирекција за железнице у оквиру 
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ове програмске активности такође успоставља 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 у железничком саобраћају и Закона о 
интероперабилности железничког система, 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.  
Ова програмска активност обухвата и послове који се односе на: издавање, суспензију и одузимање лиценце за 
управљање железничком инфраструктуром и лиценце за превоз; планирање, припрему и извршење буџета 
Републике Србије; књиговодствене послове;  контролу исправности коришћења буџетских апропријација и квота; 
контролу преузимања обавеза и извршења налога за плаћање као и контролу документованости пословних 
промена;  јавне набавке;  сарадњу са Републичким јавним правобранилаштвом;  праћење извршења и контроле 
коришћења средстава за надокнаду трошкова обавезе јавног превоза;  примање, распоред, слање поште и 
архивирање документације; израду свих врста уговора;  радно-правни статус запослених; израду нацрта кадровског 
плана; анализу кадровских потреба; стручно усавршавање државних службеника; поступак оцењивања државних 
службеника; реформу државне управе;  припрему и спровођење плана интегритета. 
 

 
Циљ 1: Омогућавање приступа под једнаким условима добру у општој употреби и спречавање дискриминације 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број донетих решења којима се одлучује о 
приговорима против аката о добијању понуде за 
закључење уговора о коришћењу железничке 
инфраструктуре  
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

проценат 2022 100% 100% 100% 100% 

 
Циљ 2: Успостављање система безбедности рада жичара и специфичних вучних инсталација 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих одобрења за рад жичаре  
 
Koментар: Донети су Закон о изменама и допунама 
закона о жичарама за транспорт лица и подзаконска 
акта, а примена ће почети након што МГСИ изда 
овлашћење за послове стручног прегледа у складу са 
наведеним законом 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 2022 2 3 5 7 

2. Број издатих одобрења за рад специфичне вучне 
инсталације  
 
Koментар: Донети су Закон о изменама и допунама 
закона о жичарама за транспорт лица и подзаконска 
акта, а примена ће почети након што МГСИ изда 
овлашћење за послове стручног прегледа у складу са 
наведеним законом 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 2022 2 3 5 7 
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Циљ 3: Пружање могућности лицима задуженим за одржавање теретних кола из Србије да на једноставнији и економски исплативији начин 
дођу до међународног ЕЦМ сертификата 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 2022 8 12 14 16 

 
Циљ 4: Коришћење само оних подсистема који су усаглашени са важећим техничким прописима и учествовање у саобраћају само 
квалитетних превозника и управљача инфраструктуре 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број издатих дозвола дефинисаних Законом о 
интероперабилности железничког система  
 
Koментар: Вредности представљају само пројекцију јер 
број издатих дозвола зависи од броја поднетих 
захтева, као и од тога да ли подносиоци захтева 
испуњавају све прописане услове 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

број 2022 50 55 60 65 

2. Број издатих сертификата дефинисаних Законом о 
безбедности у железничком саобраћају  
 
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 2022 40 45 50 55 

 
Циљ 5: Квалификовани потенцијални оператери за приступ тржишту 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 2022 22 23 26 30 

 
Циљ 6: Отвореније тржише железничких транспортних услуга 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лиценцираних железничких превозника који имају 
важећи сертификат о безбедности  део А и део Б  
 
Koментар: Железничко тржиште се отворило: имамо 
17 лиценцираних железничких превозника који имају 
важећи сертификат о безбедности, део А и део Б, од 

број 2022 17 18 20 22 
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којих 1 за превоз путника и 16 за превоз робе. 
 
Извор верификације: Извештај о раду Владе 

 
Раздео 58 

 
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; 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 

 
СЕКТОР: 08 - Тржиште рада 

 
ПРОГРАМ: 0802 - Уређење система рада и радно-правних односа 
 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број решених индивидуалних предмета 
 
Извор верификације: Информатор о раду РАМРРС по чл. 
54 Закона о мирном решавању радних спорова 

Број 2022 230 600 600 600 
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2. Број решених колективних спорова окончаних 
препоруком миритеља  
 
Извор верификације: Информатор о раду РАМРРС по чл. 
54 Закона о мирном решавању радних спорова 

Број 2022 10 15 15 15 

 
Циљ 2: Унапређење капацитета за пружање адекватне заштите права из радних спорова 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат миритеља и арбитара (мушко/женско) 
 
Koментар: Након извршене родне анализе постојећег 
броја арбитара и миритеља утврђено је да је број 
мушкараца који су изабрани на конкурсу за избор 
миритеља и арбитара приближно једнак али да је 
укупан број арбитара на листи већи у корист жена. 
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова 
планира да у наредном периоду преузме активности у 
циљу постизања пуне равноправности на начин да број 
мушкараца и жена који се ангажују буде приближно 
једнак. 
 
 
 
 
Извор верификације: Закон о мирном решавању радних 
спорова 

Проценат 2022 33/67 37/63 40/60 40/60 

2. Проценат миритеља и арбитара који су похађали  обука 
 
Извор верификације: Информатор о раду Републичке 
агенције за мирно решавање радних спорова 

Проценат 2022 50 52 54 56 

 
Циљ 3: Повећање видљивости рада Агенције 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број обраћања Агенцији постављањем питања кроз 
мејлове и путем форме за постављање питања на сајту 
 
Извор верификације: Интерна евиденција и електронска 
база 

Број 2022 112 170 190 190 

2. Број позива СОС линији 
 
Извор верификације: Информатор о раду РАМРРС по чл. 
54 Закона о мирном решавању радних спорова 

Број 2022 368 400 420 420 

3. Број покренутих поступака 
 
Извор верификације: Информатор о раду РАМРРС по чл. 
54 Закона о мирном решавању радних спорова 

Број 2022 679 750 600 600 

 
Раздео 59 

 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 
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, стручно-аналитичке и инвестиционо-техничке послове, 
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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, послове превоза службеним аутомобилима, одржавања, сервисирања и гаражирања возила 
републичких органа, послове Економије у Смедереву.  
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 
 
Опис: У оквиру овог програма спроводе се заједнички послови за потребе републичких органа који обухватају 
послове аутоматске обраде података; пројектовање и организовање документационих и других база података; 
други информатички послови и послови ИНДОК службе; послови Економата набавке опреме, уређаја и инвентара; 
аналитички и други финансијско-материјални послови, административно-технички послови, биротехнички 
послови, стручно-аналитички и инвестиционо-технички послови; послови текућег и инвестиционог одржавања 
пословних зграда републичких органа и репрезентативних и резиденцијалних објеката; послови 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. 

 
Циљ 1:  Благовремено, континуирано и квалитетно пружање услуга републичким органима 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 

% 2016 98 98 98 98 

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 

% 2016 98 98 98 98 

 
Циљ 2: Усклађеност обједињених јавних набавки са планом потреба републичких органа и организација 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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 
заједничке послове републичких органа 

% 2016 15 4 4 4 

 
Програмска активност: 0007 - Одржавање објеката и oпреме, набавка опреме и материјала 
 
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 
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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  састанке са страним државницима. 
Поред овога, по захтеву корисника набавља се: административни и канцеларијски 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 „Информационо-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 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 

 
Опис: Кроз програмску активност „Администрација и управљање“ пружа се подршка мрежи сектора у оквиру 
Управе за заједничке послове републичких органа у виду праћења и примене 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, 
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као и други послови. 
 

 
Пројекат: 5010 - Реконструкција и доградња угоститељско-резиденцијалног објекта „Клуб посланикаˮ 
 
Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 

 
Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа 

 
Опис: Средства су намењена за реконструкцију и адаптацију „Клуба посланика“ који се користи приликом највиших 
дипломатских посета, али и за потребе Владе, министарстава и агенција и има и сврху пријема највиших домаћих и 
страних државника и привредника за потребе међудржавних састанака. Управа за заједничке послове републичких 
органа надлежна је, између осталог и за текуће текуће и инвестиционо одржавање објеката државних органа о 
којима се стара. Услед вишедеценијске експлоатације наведеног објекта, неопходно је извршити реконструкцију и 
адаптацију објекта као и одрадити партерно уређење истог имајући у виду чињеницу да је предметни објекат 
непосредно уз вилу Бокељка.  

 
Циљ 1: Реконструкција и адаптација  „Клуба посланика“ у улици - Толстојева број 2  
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат извршене реконструкције објекта 
 
Извор верификације: - 

% 2021 20 40 60 0 

 
Раздео 60 

 
УПРАВНИ ОКРУЗИ 

 
 

Глава 60.1 - СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Севернобачки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
                                                                                                      
 
             

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
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СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.2 - СРЕДЊOБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Средњобанатски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 
 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.3 - СЕВЕРНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Севернобанатски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
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овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.4 - ЈУЖНОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Јужнобанатски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 



785 
 

државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица 
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Глава 60.5 - ЗАПАДНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Западнобачки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
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послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.6 - СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Сремски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
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посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.7 - ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Јужнобачки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 

 
Циљ 1: Унапређење услова за рад окружних подручних јединица и стручне службе округа 

 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број архивираних предмета 
 
Koментар: . 
 
Извор верификације: извештај о архивираним 
предметима из апликације 

% 2016 50 90 95 98 

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 години, где ће представници инспекцијских 
служби (начелници, шефови), образложити у којој мери 
је управни округ унапредио услове њиховог рада. 
Од 2016. године у употреби је 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 

описна 2016 да да да да 

 
Глава 60.8 - МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Мачвански управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
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округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.9 - КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Колубарски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне службе и подручних јединица министарстава на територији 
округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом 
о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
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свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.10 - ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
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Опште образложење корисника: 
Подунавски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
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Глава 60.11 - БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Браничевски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку подршку начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
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и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.12 - ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Шумадијски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
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прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 
 
 

 
Глава 60.13 - ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Поморавски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне службе и подручних јединица министарстава на територији 
округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом 
о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.14 - БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Борски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
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службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.15 - ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Зајечарски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 
 
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
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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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 
 

 
Глава 60.16 - ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Златиборски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови начелника управних округа, стручне службе и подручних јединица 
министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни 
сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови 
које органи државне управе, пре свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи 
државне управе у округу могу да обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у 
првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над 
радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 



799 
 

СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.17 - МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Моравички управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови начелника управних округа, стручне службе и подручних јединица 
министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни 
сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови 
које органи државне управе, пре свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи 
државне управе у округу могу да обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у 
првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над 
радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
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управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.18 - РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Рашки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
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Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.19 - РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Расински управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
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округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
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Глава 60.20 - НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Нишавски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
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послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.21 - ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Топлички управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
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прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.22 - ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Пиротски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
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рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.23 - ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Јабланички управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
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Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.24 - ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Пчињски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 
 
Главни носилац: 41100 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 
Програмска активност: 0033 - Стручни и оперативни послови Пчињског управног округа 
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Програм коме припада: 0606 - Подршка раду органа јавне управе 

 
Правни основ: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.25 - КОСОВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Косовски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
      
             
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 
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СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.26 - ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Пећки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе, 
тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни 
округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној 
управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре свега 
одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
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управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.27 - ПРИЗРЕНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Призренски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне 
управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији округа. 
Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом о 
државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 



811 
 

Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
 

 
Глава 60.28 - КОСОВСКО-МИТРОВАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Косовско - митровачки управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа 
државне управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији 
округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом 
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о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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: Закон о државној управи, Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 
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Глава 60.29 - КОСОВСКО-ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 
 
Опште образложење корисника: 
Косовско-поморавски управни округ је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа 
државне управе, тачније управни округ чине послови стручне и подручних јединица министарстава на територији 
округа. Управни округ нема положај органа државне управе, те не може имати ни сопствене надлежности. Законом 
о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послови које органи државне управе, пре 
свега одређена министарства, могу да обављају у управном округу. Наиме, органи државне управе у округу могу да 
обављају један или више следећих послова: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби 
кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних 
овлашћења и да врше инспекцијски надзор. 
Стручна служба која постоји при управном округу задужена је за стручну и техничку потпору начелнику Управног 
округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама односно инспекцијским службама за 
подручје управног округа. Стручном службом руководи начелник управног округа, који и одлучује о правима и 
дужностима запослених. 
Надзор над радом Начелника и Стручне службе управног округа врши Министарство надлежно за послове државне 
управе и издаје инструкције. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0606 - Подршка раду органа 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 буџетском систему, Закон о буџету Републике Србије, Закон о 
рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини, Закон о државним 
службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о општем управном поступку, Закон 
о управним споровима 
 

 
Опис: Поступање Управног округа у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења произилази из Закона о државној 
управи и пратећим уредбама, Уредба о управним окрузима и Уредба о начину рада Савета управног округа. 
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 условима за њихов 
рад; прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка 
против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; 
сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом. Такође, начелник управног округа 
одлучује о правима и дужностима запослених. Из тога је произишла обавеза начелника управног округа да доноси 
акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби округа, по процедури која је 
прописана Уредбом о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе. Закон о државној управи предвиђа да се ради усклађивања рада 
органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа, установљава Савет округа, који чине 
начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. Стручна 
служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури 
и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља 
послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и грађане, физичка и правна лица. Странке 
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се могу обраћати округу путем разних поднесака (захтев, молба, пријава, жалба), које предају на писарницу, где се 
евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно инспекцијама, и начелнику 
управног округа. У писарници се евидентирају и сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица. 

 
Раздео 61 

 
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 буџетском систему,  Законом о министарствима  и 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. Непрехрамбени производи ( енергенти- 
нафта и нафтни деривати, робе посебних намена- лекови, медицинска средства,  роба за потребе 
железнице,поште,телекомуникација,енергетике и одбране и др.). 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 24 - Интервенцијски програми и резерве 

 
ПРОГРАМ: 2401 - Управљање робним резервама 
 
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  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 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Одрживост залиха  робе -непрехране- 
ЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама 
 
Koментар: Одрживост залиха  робе  -непрехране-
ЕВРОПРЕМИЈУМА по годинама 
 
Извор верификације: Залихе  европремијума упоређене 
са годишњом потрошњом на територији РС по 
подацима Министарства рударства и енергетике 

број дана 2018 5,25 5,25 5,25 5,25 

2. Одрживост залиха робе непрехране -евродизела -по 
годинама 
 
Koментар: Одрживост  залиха робе непрехране -
евродизела -по годинама 
 
Извор верификације: Залихе евродизела  упоређене са 
годишњом потрошњом на територији РС по подацима 
Министарства рударства и енергетике 

број дана 2018 6,27  6,27 6,27 6,27 
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3. Повећање залиха  робе прехране-пшеницe -по 
годинама које чине републичке робне резерве 
 
Koментар: Повећање залиха  робе прехране-пшеницe  -
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 

Број дана 2017 15.5 23 23 23 

4. 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 

Број дана 2017 8,2 13 13 13 

 
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, озбилјних 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 резервиу 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 пореба од 45-90дана 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број дана просечне дневне потрошње евродизела 
 
Koментар: Одрживост залиха робе-евродизел 
 
Извор верификације: Залихе евродизела упоређене са 
годишњом потрошњом на теријторији РС по подацима 
Министарства рударства и енергетике 

број дана 2018 6,27 6,27 6,27 6.27 

2. Број дана просечне дневне потрошње европремијума 
БМБ- 95 
 
Koментар: Одрживост залиха робе- европремијум БМБ 
95 
 
Извор верификације: Залихе европремијума упоређене са 
годишњом потрошњом  на територији РСпо 
подацимаМинистарства рударства и енергетике 

број дана 2018 5,25 5,25 5,25 5.25 
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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 23 23 23 

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 

број дана 2017 8,2 13 13 13 

 
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 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изградња једног резервоара од 20 000 м3 на 
инсталацији Смедерево у Смедереву 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: Закон о робним резервама  

% 2016 10 10 10 10 

 
Пројекат: 5002 - Складиште нафтних деривата „Смедерево” у Смедереву 
 
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама 

 
Правни основ: Закон о робним резервама 

 
Опис: Ова програмска активност односи се на изградњу 2 нова резервоара Р-21 и Р-22 од по 20.000м3 са пратећом 
инфраструктуром на складишту нафтних деривата у Смедереву који су уништени у току Нато агресије 1999.године. 
Циљ изградње нових резервоара је повећање капацитета складишта нафте и нафтних деривата РДРР за нових 
120.000м3 на савремени ниво у складу  са препорукама ЕУ, а ради обезбеђења сигурности снабдевања Републике 
Србије енергентима, а све у складу са Законом о робним резервама, поглавље 3-Формирање и коришћење 
обавезних резерви нафте и деривата нафте и Дугорочним планом постепеног формирања и одржавања обавезних 
резерви нафте и деривата нафте за период 2015-2024. година.Изградњу 4 резервоара( Р-23,Р-24,Р-25 и Р-26) од по 
20.000 м3 финансираће Управа за резерве енергената јер су финансијска средства из буџета обезбеђена на разделу 
Управе у износу од 2.700.000.000 динара за период 2020-2023. година, а изградњу  два резервоара од по 20.000 м3 
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финансираће Републичка дирекција за робне резерве у периоду 2021-2023. године. За изградњу 4 (четири) 
резервоара укупног капацитета 80.000 м3 Дирекција је добила Грађевинску дозволу број : 351-02-00204/2018-07 од 
05.02.2019. године и за изградњу 2 резервоара Р-21 и Р-22 укупног капацитета 40.000м3 Дирекција је добила 
Грађевинску дозволу број 351-02-01245/2021-07 од 22.10.2021.године. 

 
Циљ 1: Изградња резервоара, објеката и инфраструктуре на складишту нафтних деривата Смедерево у Смедереву 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Извођење радова на изградњи 2 резервоара од по 
20.000м3 и пратеће инфраструктуре и реконструкција 
пристана2 
 
Koментар: Изградња 4 резервоара од по 20.000м3 и 
пратеће инфраструктуре 
 
Извор верификације: Закон о робним резервама и 
Програм робних резерви 

% 2016 10 100   

 
Пројекат: 5003 - Набавка робних резерви 
 
Програм коме припада: 2401 - Управљање робним резервама 

 
Раздео 62 

 
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ 

 
Опште образложење корисника: 
Делокруг Центра утврђен је Законом о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају. 
Центар за истраживање несрећа у саобраћају 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. 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 може 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.  

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 07 - Саобраћај и комуникације 
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ПРОГРАМ: 0701 - Уређење и надзор у области саобраћаја 
 
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 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. 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: - 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. - 
 
Koментар: - 
 
Извор верификације: - 

- 2021 - - - - 

 
Раздео 63 

 
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, 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 и Законом о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, 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 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 
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ПРОГРАМ: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи 
 
Опис: 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. 

 
Циљ 1: Унапређивање јединственог система стручног усавршавања у јавној управи 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Проценат реализованих програма обука које је 
Национална академија спровела у складу са усвојим 
програмима стручног усавршавања 
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

% 2020 98 90 90 90 

 
Циљ 2: Развити родно одговорни систем стручног усавршавања запослених у јавној управи 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број програма обуке у којима је спроведен интегрисан 
принцип родне равноправнoсти  
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

број 2020 9 66 66 66 

 
Програмска активност: 0001 - Програмирање и спровођење програма стручног усавршавања у јавној 
управи 
 
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 оквиру ове програмске активности обављају се послови припреме 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 
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усавршавања који се повере Академији; пружање административно-техничке подршке у раду Програмског савета и 
координацијом рада програмских комисија;  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; 
координацију 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.  
Такође, 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;  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. 
Осим наведених обављају се и 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 као и  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; финансијско-
материјалне 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. 

 
Циљ 1: Унапређење капацитета запослених у јавној  управи 
Тип циља: Циљ јавних политика 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број полазника обука које је Национална академија 
реализовала (разврстано по полу) 
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

број 2020 12559 16000 16000 16000 

2. Просечна општа оцена спроведених обука 
 
Koментар: Просечна општа оцена утврђује се на скали 
од 1-4 (1- најнижа, 4 - највиша ) 
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

оцена 2020 3,7 3,7 3,7 3,7 

 
Циљ 2: Повећање удела мање заступљеног пола у активностима стручног усавршавања у јавној управи 
Тип циља: Родно одговоран 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 
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1. Проценат реализатора програма мушког пола 
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

% 2020 35  40 45 50 

2. Проценат руководилаца мушког пола који су завршили 
уродњене обуке 
 
Извор верификације: вебсајт Националне академије за 
јавну управу 

% 2020 31 35 40 40 

 
Пројекат: 4001 - Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају 
 
Програм коме припада: 0615 - Стручно усавршавање у јавној управи 

 
Правни основ: Финансијски споразум између Европске комисије и Републике Србије за Годишњи акциони ИПА 
програм за Републику Србију за 2019. годину, усвојен Закључком Владе 05 број: 48-792/2020-2, од 6. фебруара 
2020. године  и Уговор о директном гранту за пројекат - Јачање професионалних капацитета државних службеника 
на положају 

 
Опис: Национална академија за јавну управу је корисник грант пројекта - Јачање професионалних капацитета 
државних службеника на положају -  из средстава  програма ИПА за 2019. годину. Укупна вредност овог пројекта 
износи 945.561,78 евра. Почетак пројекта је планиран у првом кварталу 2021. године, а планирани период 
имплементације је 30 месеци. Ова интервенција је саставни део ширег стратешког циља који подразумева 
успостављање професионалне јавне управе, засноване на учинку, која пружа грађанима високо квалитетне услуге. 
С друге стране, ова интервенција доприноси и јачању капацитета Националне академије за јавну управу у процесу 
њене трансформације у модеран центар за стручно усавршавање. Кроз пројекат, Национална академија за јавну 
управу ће, између осталих, уско сарађивати са Службом за управљање кадровима, Министарством за државну 
управу и локалну самоуправу, Министарством за европске интеграције као и са Генералним секретаријатом Владе. 
Јачање професионалних капацитета државних службеника на положају ће бити резултат бројних пројектних 
активности које се темеље на припреми и спровођењу обука дефинисаних Програмом обуке руководилаца. 
Између осталог, биће развијено више тренинг пакета за програм обука за новопостављене државне службенике на 
положају (Essentials trainings), као и за програм обука за већ постављене државне службенике на положају 
(Honeycomb core и Honeycomb skills), као и методологија за дефинисање Индивидуалног пута учења. Најмање 90 
новопостављених и најмање 70 већ постављених државних службеника на положају ће учествовати у активностима 
професионалног развоја предвиђених пројектом. 

 
Циљ 1: Унапређивање капацитета државних службеника на положају 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број државних службеника на положају, по полу, који 
учествују у тренинг програму Honeycomb core и 
Honeycomb skills 
 
Koментар: Национална академија нема атрибуцију на 
полну структуру државних службеника на положају. У 
оквиру циљаног броја исказиваће се постигнута полна 
структура. 
 
Извор верификације: Пројектни извештаји 

број 2020 0 30   

2. Број државних службеника на положају,по полу, који су 
развили Индивидуални пут учења  
 
Koментар: Национална академија нема атрибуцију на 
полну структуру државних службеника на положају. У 
оквиру циљаног броја исказиваће се постигнута полна 
структура. 
 
Извор верификације: Пројектни извештаји 

број 2020 0 3   

3. Број новопостављених државних службеника на 
положају, по полу, који учествују у програму основних 

број 2020 0 30   
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обука (Essentials trainings) 
 
Koментар: Национална академија нема атрибуцију на 
полну структуру државних службеника на положају. У 
оквиру циљаног броја исказиваће се постигнута полна 
структура. 
 
 
Извор верификације: Пројектни извештаји 

 
Раздео 64 

 
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ 

 
Опште образложење корисника: 
Законом о контроли државне помоћи основана је Комисија, као независно тело, а што је учињено у складу са 
обавезама проистеклим из Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране Комисија има статус 
правног лица и представља независну организације која за свој рад одговара Народној скупштини. Комисија има 
мандат да контролише доделу државне помоћи у Републици Србији са сличним овлашћењима каква има Европска 
комисија која тај задатак обавља на нивоу читаве Европске уније. Већину својих послова Комисија обавља као 
поверене.  

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 23 - Финансијски и фискални систем 

 
ПРОГРАМ: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 
 
Главни носилац: 10520 - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 
Програмска активност: 0017 - Контрола државне помоћи 
 
Програм коме припада: 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система 

 
Правни основ: Закон о контроли државне помоћи (ДП), уредбе о условима и усклађености различите врсте ДП: 
јавно информисање, помоћ мале вредности (de minimis помоћ) за обављање услуга од општег економског 
интереса, накнада за обављање услуга од општег економског интереса, ДП за заштиту животне средине и у сектору 
енергетике, хоризонтална ДП, ДП за културу, ДП за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама, 
регионална ДП, помоћ мале вредности и уредбе које уређују ДП у условима Covid19 кризе.   

 
Опис: Даљи развој и потпуно усаглашавање правног (хармонизованог и нехармонизованог) и институционалног 
оквира у области контроле државне помоћи  са европским прописима, правилима и праксом, као и 
имплементација усвојеног оквира, са циљем стварања услова доделе ДП која неће утицати на нарушавање 
конкуренције на тржишту Р. Србије. 

 
Циљ 1: Успостављен оперативан Регистар државне помоћи и de minimis помоћи 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Успостављен јединствени електронски регистар који 
садржи податке о пријави, даваоцу, кориснику државне 
помоћи, правни основ за доделу, врсти,  инструменту и 
износу додељене државне помоћи и  његово одржавање 
 
Извор верификације: Интернет страна ККДП 
www.kkdp.gov.rs 

ком 2020 0 1 1 1 
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Циљ 2: Унапређени капацитети Комисије за контролу државне помоћи 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број запослених у стручној служби 
 
Koментар: Комисија има стручну службу која обавља 
стручне послове из надлежности Комисије који се 
односе на: оцену постојања и усклађености ДП са 
правилима о додели ДП, контролу наменског 
коришћења ДП, припрема предлога мишљења о 
усклађености нацрта и предлога прописа са правилима 
о додели ДП, вођење евиденције о пријављеној и 
додељеној ДП, спровођење секторских анализа и израду 
извештаја и др. активности у складу са Зааконом. 
 
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Комисије 

број 2020 3 15 17 17 

 
Циљ 3: Усклађен правни оквир у области контроле државне помоћи са регулативом ЕУ 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Степен усаглашености закона и подзаконских аката са 
ЕУ регулативом у области контроле државне помоћи 
 
Koментар: Према члану 10. Закона о контроли државне 
помоћи Комисија доноси подзаконска акта и предлаже 
Влади преко надлежног министарства доношење 
прописа за спровођење овог закона. Након постигнуте 
пуне хармонизације прописа из надлежности ККДП, 
вршиће се редовоно ажурирање у складу са променама у 
правном оквиру ЕУ. 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ 
(НПАА)  
 
 
Извор верификације: Извештај о реализацији НПАА-
Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 

% 2020 25 80 100 100 

 
Раздео 65 

 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

 
Опште образложење корисника: 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља послове државне управе који се односе 
на: развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима 
државне управе и службама Владе; успостављање и вођење регистра који садржи генетичке, биомедицинске и 
друге податке од значаја за истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, 
генетике и медицине, као и друге послове одређене законом. 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља стручне послове који се односе на: 
пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе; учешће у успостављању и 
вођењу информационих система у којима органи државне управе и имаоци јавних овлашћења воде податке у 
регистрима од значаја за пружање услуга електронске управе и регистрима од значаја за научна истраживања; 
повезивање података из регистара у надлежности других државних органа; употребу података и ресурса 
информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења ефикасности рада органа државне управе, 
територијалне аутономије и локалне самоуправе развојем паметних градова и паметне Србије; припрему података 
за развој система вештачке интелигенције и обраду од стране државних органа и организација, 
научноистраживачких организација и привреде, уз спровођење мера заштите података о личности, нарочито 
псеудонимизације и анонимизације; пројектовање, изградњу, повезивање, развој и одржавање ресурса 
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информационо-комуникационих технологија и инфраструктуре потребних за пружање услуга електронске управе, 
као и подршку у примени наведених технологија; послове за потребе центра за безбедност информационо-
комуникационих система републичких органа; пружање услуга пројектовања, развоја и функционисања интернет 
приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса и планирање развоја и набавке 
рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као и друге послове 
одређене законом. 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља и послове координације пружања 
подршке за остваривање међународне сарадње на глобалном тржишту за дигиталне, иновативне и креативне 
делатности, као и праћења и промоције повезивања јавног и приватног сектора у областима дигиталне иновативне 
креативне економије, с циљем одрживог и интегрисаног економског раста Републике Србије. 
 

 
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 

 
СЕКТОР: 06 - Опште услуге јавне управе 

 
ПРОГРАМ: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 
 
Опис: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу обавља послове државне управе који се 
односе на: развој и примену стандарда и мера у увођењу информационо-комуникационих технологија у органима 
државне управе и службама Владе; успостављање и вођење регистра који садржи генетичке, биомедицинске и 
друге податке од значаја за истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, 
генетике и медицине, као и друге послове одређене законом. 
 

 
Циљ 1: подизање нивоа коришћења електронских сервиса 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Дигитaлни аспект деловања различитих субјеката  
 
Извор верификације: статистика портала органа 

% 2016 690.000 1300000 1400000 1400000 

2. Проценат  органа корисника Портал еУправе и 
сервисне магистрале  
 
Koментар: подизање нивоа коришћења електронских 
сервиса 
 
Извор верификације: статистика портала органа 

број 2016 50 85 90 90 

 
Циљ 2: подизање нивоа коришћења информационих технологија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. . проценат коришћења информационих технологија  
 
Koментар: подизање нивоа коришћења електронских 
сервиса 
 
Извор верификације: статистика 

% 2017 0 85 90 90 

 
Програмска активност: 0001 - Развој система ИТ и електронске управе 
 
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 
општем управном поступку 

 



825 
 

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, 
озвучавање текста/ докумената (HTML текста, WORD и PDF докумената), као и препознавање говора на андроид 
платформи и гласна навигација на веб презентацији ИТЕ. 
 

 
Циљ 1: Имплементација  услуга кроз Портал еУправа који обухаватју електронску размену информација између органа  

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број корисника услуга органа јавне управе на Порталу 
еУправа    
 
Koментар: Услуге који органе јавне управе постављају 
на портал еУправе. 
 
Извор верификације: статистика портала еУправе 

број 2017 450000 1100000 1200000 1300000 

2. број органа јавне управе који користе систем за 
електронску размену информација између органа еЗУП 
 
Извор верификације: статистика портала еУправе 

број 2017 222 500 500 500 

 
Циљ 2: Подизање степена усклађености услуга електронске управе са прописаним стандардима интероперабилности 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број пружених  услуга органа јавне управе 
успостављених према стандардима интероперабилности 
на Порталу еУправа   
 
Извор верификације: статистика портала еУправе 

број 2016 30000 450000 450000 450000 

 
Циљ 3: Унапређење приступачности веб презентације ИТЕ кроз озвучавање докумената 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број озвучених докумената 
 
Koментар: Унапређење приступачности веб 
презентације ИТЕ кроз озвучавање докумената 
 
Извор верификације: статистика портала органа 

број 2018 0 25 25 25 

 
Програмска активност: 0002 - Развој ИТ и информационе безбедности 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи, Закон о информационој безбедности. 
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Опис: Развој информационих технологија и информационе безбедности 

 
Циљ 1: унапређење кључних инфраструктурних сервиса 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. проценат корисника обухваћених државном мрежом 
 
Koментар: проценат корисника обухваћених државном 
мрежом 
 
Извор верификације: интерна евиденција 

% 2017 0 100 100 100 

 
Циљ 2: Обухваћени државни органи  на државној мрежи 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број нових корисника државних сервиса 
 
Koментар: број нових корисника државних сервиса 
 
Извор верификације: интерна евиденција 

број 2017 0 120 120 120 

2. број нових услуга у инфраструктурним сервисима 
 
Koментар: број нових услуга у инфраструктурним 
сервисима 
 
Извор верификације: интерна евиденција 

број 2017 0 5 5 5 

 
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 

 
Опис: Србија на додир – Дигитална трансформација за развој 

 
Циљ 1: изградњу унутрашњих капацитета у ИКТ сектору 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

% 2017 0 60 60 60 

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 

број 2017 0 1500000 1500000 1500000 

 
Пројекат: 5001 - Одржавање софтверских лиценци 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 
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Правни основ: Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа 

 
Опис: Одржавање софтверских лиценци 

 
Циљ 1: ефикаснији рад и модернизација државне управе располагањем нових информационих технологија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

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

комада 2013 41 75 75 75 

 
Пројекат: 5002 - Успостављање ЦЕРТ-а 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о информационој безбедности. 

 
Опис: Успостављање ЦЕРТ-а 

 
Циљ 1: Заштита од безбедоносних ризика у информационо комуникационим системима републичких органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. 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 

комада 2013 0 100 100 100 

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 

број 2016 0 9 9 4 

 
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 
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Правни основ: Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним службама, Закон о 
електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 

 
Опис: Имплементација електронских регистара органа и организација јавне управе и људских ресурса у систему 
јавне управе 

 
Циљ 1: успостављање метарегистра - интероперабилне размене података из службених евиденција органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. . број службених евиденција уписаних у метарегистар 
 
Koментар: успостављање метарегистра - 
интероперабилне размене података из службених 
евиденција органа 
 
Извор верификације: интерни извештај 

број 2017 0 120 120 120 

 
Циљ 2: успостављање  регистра електронске управе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број органа који користе податке из централног 
регистра 
 
Koментар: број органа који користе податке из 
централног регистра 
 
Извор верификације: интерна евиденција 

број 2017 0 100 100 100 

 
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 идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 

 
Опис: Успостављање Дата центра за регистре, „Backup” центар и „Disaster Recovery” 

 
Циљ 1: континуирани рад серверске инфраструктуре 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. . проценат органа државне управе који користи 
серверску инфраструктуру, сервисе и базе које се налазе 
на њој   
 
Koментар: органи државне управе који користи 
серверску инфраструктуру, сервисе и базе које се 
налазе на њој   
 
Извор верификације: интерни извештај 

% 2017 0 100 100 100 

 
Пројекат: 5005 - Имплементација „Oracle” технологије 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи 
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Опис: Имплементација „Oracle” технологије 

 
Циљ 1: ефикаснији рад и модернизација државне управе располагањем нових информационих технологија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број испоручених Oracle трајних софтверских лиценци 
које ће се одржавати 
 
Koментар: број испоручених Oracle трајних 
софтверских лиценци које ће се одржавати 
 
Извор верификације: интерна статистика 

комада 2018 813 1872 1872 1872 

 
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 Дата центра у Крагујевцу 

 
Циљ 1: изградња секундарног државног дата центра за управљање и чување података 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број државних органа који ће користити дата центар 
чување података 
 
Koментар: број државних органа који ће користити 
дата центар чување података 
 
Извор верификације: интерна евиденција 

број 2018 0 70 70 70 

 
Пројекат: 5007 - Унапређење услуга електронске управе 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 

 
Опис: Унапређење услуга електронске управе 

 
Циљ 1: Унапређење приступа, квалитета и ефикасности изабраних административних услуга електронске управе 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број грађана и привредних субјеката са приступом 
електронским сервисима управе, разврстано по полу и 
величини привредног субјекта  
 
Koментар: Број грађана и привредних субјеката са 
приступом електронским сервисима управе, 
разврстано по полу и величини привредног субјекта  
 
Извор верификације: портал еУправе и завод за 
статистику 

број 2019 1270000 1400000 1400000 1400000 

2. Број сервиса дигитализованих и доступних за 
коришћење на еПорталу, циљано за привредне субјекте и 
грађане 
 
Koментар: Број сервиса дигитализованих и доступних 
за коришћење на еПорталу, циљано за привредне 

број 2019 4 5 5 5 
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субјекте и грађане 
 
Извор верификације: статистика портала еУправе 
3. Просечни раст задовољства корисника за одабране 
услуге разврстано по полу и величини привредних 
субјеката 
 
Koментар: Просечни раст задовољства корисника за 
одабране услуге разврстано по полу и величини 
привредних субјеката 
 
Извор верификације: резултат истраживања 

% 2019 0    

 
Пројекат: 5009 - Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи 

 
Опис: Интегрални „CRM”, „TICKETING” и мултиканални комуникациони систем 

 
Циљ 1: Прикупљање информација о мишљењу грађана, на актуелне теме као и њихово легитимно активно учешће у свим важним 
одлукама. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број општина повезаних дигиталном комуникацијом на 
релацији државне институције и локалне самоуправе 
 
Koментар: Број општина повезаних дигиталном 
комуникацијом на релацији државне институције и 
локалне самоуправе 
 
Извор верификације: статистика портала еУправе 

број 2019 20 60 60 60 

 
Пројекат: 5010 - Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи, Закон о роковима измирења новчаних обавеза, Закон о рачуноводству 

 
Опис: Софтверско решење за обраду и чување електронских фактура 

 
Циљ 1: Дигитализација улазног фактурисања у јавном сектору 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број имплементираних решења у склопу ИКТ 
канцеларије  
 
Koментар: Број имплементираних решења у склопу ИКТ 
канцеларије  
 
Извор верификације: статистика 

број 2019 2 7 7 7 

2. Проценат корисника обухваћених  спроведеном 
обуком у ИКТ канцеларији  
 
Koментар: Проценат корисника обухваћених  
спроведеном обуком у ИКТ канцеларији  
 
Извор верификације: статистика 

% 2019 0 100 100 100 
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Пројекат: 5013 - VM WARE лиценце 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о информационој безбедности 

 
Опис: VM WARE лиценце 

 
Циљ 1: Набавка лиценци за потребе државних органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број лиценци обезбеђених за органе државне управе и 
службе Владе 
 
Koментар: Број лиценци обезбеђених за органе државне 
управе и службе Владе 
 
Извор верификације: статистика 

број 2020 0 1200 1200 1200 

 
Пројекат: 5014 - Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о телекомуникацијама и информацијама 

 
Опис: Јединствена информациона комуникациона мрежа е Управе 

 
Циљ 1: јединствена мрежа државних органа 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број органа придружених јединственој мрежи 
 
Koментар: број органа придружених јединственој 
мрежи 
 
Извор верификације: статистика интерна 

број 2019 0 90 90 90 

 
Пројекат: 5015 - SMART CITY 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи 

 
Опис: SMART CITY 

 
Циљ 1: дигитализацијја и аутоматизација градских подручја 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. SMART CITY у градовима  
 
Koментар: SMART CITY у градовима  
 
Извор верификације: статистика државних органа 

број 2021 0 3 3 4 
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Пројекат: 5016 - ИБМ лиценце 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Закон о електронској управи 

 
Опис: ИБМ лиценце 

 
Циљ 1: Набавка IBM licenci 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Број органа који ће користити IBM licence 
 
Koментар: Број органа који ће користити IBM licence 
 
Извор верификације: статистика државних органа 

број 2021 0 10 15 20 

 
Пројекат: 5017 - Систем за размену података 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу 

 
Опис: Систем за размену података 

 
Циљ 1: Размена података између органа државне управе и службе Владе. 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. број органа повезаних у ситему за размену података 
 
Koментар: број органа повезаних у ситему за размену 
података 
 
Извор верификације: статистика државних органа 

број 2021 0 10 20 20 

 
Пројекат: 5018 - Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица” 
 
Програм коме припада: 0614 - Информационе технологије и електронска управа 

 
Правни основ: Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу у делу координације и 
пружања подршке за остваривање међународне сарадње и пословања на глобалном тржишту за дигиталне, 
иновативне и креативне делатности, праћење и промоцију повезивања јавног и приватног сектора у областима 
дигиталне иновативне креативне економије кроз Платформу „Србија ствара“, са циљем одрживог и интегрисаног 
економског раста Србије, као и друге послове одређене посебним прописима. 

 
Опис: Креативно иновативни/мултифункционални центар „Ложионица” 

 
Циљ 1: Вишенаменски затворено - отворени простор као чворишта креативних индустрија 

Назив индикатора Јединица 
мере Базна година Базна 

вредност 

Циљна 
вредност у 
2023. год. 

Циљна 
вредност у 
2024. год. 

Циљна 
вредност у 
2025. год. 

1. Изградња креативно- иновативног хаба 
 
Koментар: Изградња креативно- иновативног хаба 
 

% 2022 0 30 40 40 



833 
 

Извор верификације: статистика 
 

 



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

 

1. Овлашћени предлагач – ВЛАДА 

Обрађивач – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

 

2. Назив прописа 

 

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину 

 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени 

гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

 

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа – НЕМА, 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума – НЕМА, 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума – НЕМА, 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе 

Споразума – НЕМА, 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније – НЕМА. 

 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

Не постоје релевантни прописи Европске уније са којима је потребно ускладити одредбе Предлога закона о 

буџету Републике Србије за 2023. годину 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима /, 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима /, 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима /, 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност /, 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније /. 

 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, 

и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити 

усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 

усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом 

не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или 

спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права.   

 

Не постоје релевантни прописи Европске уније са којима је потребно ускладити одредбе Предлога закона о 

буџету Републике Србије за 2023. годину 

 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик? / 

 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? – НИЈЕ 

 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 

усклађености. / 

 

 



П Р Е Д Л О Г 

 

              На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 

закон), 

 

 

 Народна скупштина доноси 

 

  

 

 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН 

 РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

        I 

 

 

Даје се сагласност на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2023. годину, који је Управни одбор Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање донео на седници одржаној 10. новембра 2022. 

године.  

 

  

                   II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

Број: 

У Београду,         2022. године 

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

 1. Правни основ за доношење Одлуке  

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. став 2. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), којом је утврђено да Народна 

скупштина доноси одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација 

за обавезно социјално осигурање.  

 

2. Разлози за доношење Одлуке 

 

Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за 

обавезно социјално осигурање са финансијским плановима организација за обавезно 

социјално осигурање, према члану 31. Закона о буџетском систему, усвајају се заједно 

са предлогом буџета Републике Србије и достављају се заједно са тим предлогом 

Народној скупштини.  

 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

 

У члану 1. став 1. З а к о н а  о  б у џ е т с к о м  с и с т е му  прописано је да 

је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање организација за обавезно 

социјално осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење 

Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање за 2023. годину. 
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На основу члана 160. став 1. тачка 5) Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-др.закон, 85/05, 
101/05-др.закон, 63/06 –УС, 05/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 
73/18, 46/19-одлука УС, 86/19 и 62/2021),  

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на 
седници од 10. новембра 2022. године, донео је 

 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  
ЗА      2023.   ГОДИНУ   

 
ОПШТИ ДЕО 

 
1. Укупни текући приходи и примања Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) за  2023.  годину, распоређују се по 
врстама, и то: 

 
                                                                                            (у хиљадама динара) 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 899.310.820 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 698.411.800 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 351.930.900 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 290.930.900 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 50.970.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати 4.580.000 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ПО КОНВЕРЗИЈИ 5.999.869 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених - 
конверзија 3.297.235 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца - 
конверзија 2.702.634 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 487.000 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 25.000 

741100 Камате 25.000 

741160 Камате на средства организација за обавезно социјално 
осигурање 25.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 12.000 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 
организација  за обавезно социјално осигурање 12.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 450.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 450.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 404.873 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 404.873 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 404.873 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 194.007.147 

781100 Трансфери између корисника на истом нивоу 185.348.200 
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Економска 
класифика-

ција 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

781120 Трансфери из буџета републике у корист организација за 
обавезно социјално осигурање 185.348.200 

  Трансфери за подршку исплате пензија и новчани износ као 
увећање уз пензију 156.363.200 

  Трансфери за подршку остварењу права у складу са Законом о 
ПИО и посебним прописима 28.985.000 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање 8.658.947 

781321 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених који 
уплаћује Националнa службa за запошљавање 2.787.030 

781322 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који 
примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) по прописима о здравственом осигурању, који 
уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање 4.877.000 

781323 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа 
Националнa службa за запошљавање  по члану 45. Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање 13.800 

781324 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних 
осигураника који примају накнаду за време привремене 
спречености за рад (боловање) 17.280 

781341 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која су 
престала да обављају самосталну делатност, док остварују 
новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању 397.437 

781342 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка лица 
која, у складу са законом, самостално обављају привредну и другу 
деланост као основно занимање док примају накнаду за време 
привремене спречености за рад (боловање) по прописима о 
здравственом осигурању коју плаћа Републички фонд за 
здравствено осигурање или док су на породиљском одсуству 

566.400 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ ПО КОНВЕРЗИЈИ 131 

781300 Трансфери између организација  за обавезно социјално 
осигурање - конверзија 131 

781322 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који 
примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) по прописима о здравственом осигурању, који 
уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање - конверзија 131 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 33.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 33.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 33.000 

811160 Примања од продаје непокретности у корист организација  за 
обавезно социјално осигурање 33.000 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 136.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 136.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 136.000 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 36.000 
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Економска 
класифика-

ција 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗНОС 

1 2 3 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист организација  за обавезно социјално осигурање 36.000 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 100.000 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 100.000 

  УКУПНO 899.479.820 

 

2. Укупни текући расходи и издаци Фонда за  2023.  годину, утврђују се по 
програмској структури у следећим износима, и то: 

          (у хиљадама динара) 

Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

0910     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА 

19.923.208 

  0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 19.773.208 

    410000 Расходи за запослене 4.723.632 

    411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.888.113 

    412000 Социјални доприноси на терет послодавца 589.049 

    413000 Накнаде у натури 13.120 

    414000 Социјална давања запосленима 77.250 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 104.400 

    416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 51.700 

    420000 Коришћење услуга и роба 5.003.867 

    421000 Стални трошкови 1.809.046 

    422000 Трошкови путовања 78.471 

    423000 Услуге по уговору 2.439.963 

    424000 Специјализоване услуге 82.934 

    425000 Текуће поправке и одржавање 323.901 

    426000 Материјал 269.552 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000 

    465000 Остале дотације и трансфери 16.300 
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Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

    480000 Остали расходи 840.000 

    482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 170.000 

    483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 370.000 

    485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

300.000 

    510000 Основна средства 3.159.409 

    511000 Зграде и грађевински објекти 1.201.280 

    512000 Машине и опрема 992.477 

    513000 Остале некретнине и опрема 35.882 

    515000 Нематеријална имовина 929.770 

    620000 Набавка финансијске имовине 6.000.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 6.000.000 

  0002   
ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ 
УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ 
ПЕНЗИЈА  

150.000 

    485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

150.000 

0911     ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 879.556.612 

  0001   СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 529.357.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

529.357.000 

  0002   ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 101.278.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

101.278.000 

  0003   ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ 122.362.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

122.362.000 

  0004   
НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО 
ОШТЕЋЕЊЕ 

25.256.400 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

25.256.400 
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Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

  0005   ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ  875.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

875.000 

  0006   ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА 22.675.300 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

22.675.300 

  0007   ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА 698.912 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

698.912 

  0008   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

77.054.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

77.054.000 

      УКУПНО 899.479.820 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 

3. Укупни текући расходи и издаци Фонда приказани у оквиру ОПШТЕГ ДЕЛА 
по програмској структури, детаљније по врстама карактеристичним за Фонд: 
                                                                                       

                        (у хиљадама динара) 

Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

0910     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА 

19.923.208 

  0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 19.773.208 

    410000 Расходи за запослене 4.723.632 

    411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.888.113 

    412000 Социјални доприноси на терет послодавца 589.049 

    413000 Накнаде у натури 13.120 

    414000 Социјална давања запосленима 77.250 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 104.400 
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Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

    416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 51.700 

    420000 Коришћење услуга и роба 5.003.867 

    421000 Стални трошкови 1.809.046 

    422000 Трошкови путовања 78.471 

    423000 Услуге по уговору 2.439.963 

    424000 Специјализоване услуге 82.934 

    425000 Текуће поправке и одржавање 323.901 

    426000 Материјал 269.552 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000 

    465000 Остале дотације и трансфери 16.300 

    480000 Остали расходи 840.000 

    482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 170.000 

    483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 370.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

300.000 

    510000 Основна средства 3.159.409 

    511000 Зграде и грађевински објекти 1.201.280 

    512000 Машине и опрема 992.477 

    513000 Остале некретнине и опрема 35.882 

    515000 Нематеријална имовина 929.770 

    620000 Набавка финансијске имовине 6.000.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 6.000.000 

  0002   
ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО ВАНРЕДНОМ 
УСКЛАЂИВАЊУ КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ 
ПЕНЗИЈА  

150.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

150.000 

0911     ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 879.556.612 

  0001   СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 529.357.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

529.357.000 

    471121-3 Основне пензије 529.357.000 
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Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

  0002   ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 101.278.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

101.278.000 

    471121-3 Основне пензије 101.278.000 

  0003   ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ 122.362.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

122.362.000 

    471121-3 Основне пензије 122.362.000 

  0004   
НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО 
ОШТЕЋЕЊЕ 

25.256.400 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

25.256.400 

    471124 Нега и помоћ пензионера 23.290.000 

    471125 Телесно оштећење пензионера 1.088.000 

    471135 Накнаде за телесно оштећење 165.000 

    471137 Нега и помоћ осигураника 713.400 

  0005   ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ  875.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

875.000 

    471131 
Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II 
категорије 

45.000 

    471134 
Привремена накнада зараде од дана настајања 
инвалидности до запошљавања на друго 
одговарајуће радно место 

730.000 

    471136 Накнаде за инвалиде III категорије 100.000 

  0006   ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛА ПРАВА 22.675.300 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

22.675.300 

    471193 Погребни трошкови 5.410.000 

    471199 
Остала права исплаћена непосредно 
домаћинствима 

262.300 

    471199 
Остала права исплаћена непосредно 
домаћинствима - новчани износ као увећање уз 
пензију 

17.003.000 

  0007   ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД ПЕНЗИОНЕРА 698.912 
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Про- 
грам 

Програ- 
мска  
акти- 
вност 

Еконо- 
мска 

класи- 
фикација 

ОПИС ИЗНОС 

1 2 3 4 5 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

698.912 

    471231 Трошкови смештаја пензионера у домове за старе 500 

    471292-9 Услуге рехабилитације и рекреације 698.412 

  0008   
ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ  

77.054.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања (организације за 
обавезно социјално осигурање) 

77.054.000 

    471911 
Трансфери Републичком фонду за здравствено 
осигурање за доприносе за осигурање 

73.750.000 

    471912 
Трансфери за здравствено осигурањe инвалида II и 
III категорије 

14.000 

    471913 
Трансфери Републичком фонду за здравствено 
осигурање за накнаде зарада од дана 
инвалидности до дана правоснажности решења 

200.000 

    471961 
Трансфери Фонду за социјално осигурање војних 
осигураника за доприносе за осгиурање 

3.090.000 

      УКУПНО 899.479.820 

 
4. Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање може 

извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и 
издатка у износу до 10% вредности апропријације. 

 
 

5. Финансијски план, по добијању сагласности  Народне  скупштине Републике 
Србије, објавити у  „Службеном  гласнику Републике Србије”. 

 
 
08/3 Број: 022.1-1/57 
У Београду, 10. новембра 2022. године                   

 
 
 

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  
 
 

                                                                         в.д. Председника,         

                                                                                                                                                                                      
                                                                                 Данило Вујичић 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА 

ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

 

   1. Уводне напомене 

Правни основ за доношење Финансијског плана садржан је у члану 160. став 1. 

тачка 5) Закона о пензијском  и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", 

бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - УС, 5/09, 

107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/2019 – УС, 86/19 и 

62/2021; у даљем тексту: Закон о ПИО), којим је прописано да Управни одбор 

Фонда доноси финансијски план, као и у члану 6. став 3. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15,  99/16, 113/17, 95/18, 

31/19, 72/19,149/20 и 118/2021), којим је прописано да финансијски план 

организације обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган 

организације уз сагласност Народне скупштине.  

Чланом 112. Закона о буџетском систему предвиђено је увођење програмског 

дела у финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање од 

доношења финансијских планова за 2018. годину. У складу са смерницама 

Министарства финансија за израду финансијског плана организација за обавезно 

социјално осигурање по програмској структури, Финансијски план Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) за 2023. 

годину садржи општи и посебан део у којима су исказани приходи и примања по 

врстама и расходи и издаци по наменама у складу са економском 

класификацијом прописаном Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС", бр. 16/16, ..., 

130/2021) и расходи и издаци по програмској структури.  

У изради Финансијског плана Фонда за 2023. годину, коришћени су  следећи 

параметри Министарства финансија и Ревидирана Фискална стратегија за 2023. 

годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину: 

- пројектована инфлација, годишњи просек 11,1%; 

- реални раст БДП 2,5%; 

- БДП по текућим тржишним ценама, 8.025,1 милијарда динара; 

- доприноси за социјално осигурање 698,0 милијарди динара; 

- смањење стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за један 

процентни поен, са 25% на 24% (стопа доприноса на терет запослених остаје 

непромењена у висини од 14%, а стопа доприноса на терет послодавца смањена 

је са 11% на 10%); 
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- трансфери из буџета 185,76 милијарди динара, од којих: са раздела 

Министарства финансија 185,35 милијарди динара за исплату пензија и за 

пензијско и инвалидско осигурање у складу са Законом о пензијском и 

инвалидском осигурању и посебним прописима и 86,80 милиона динара за 

пореске олакшице; са раздела Управе за сарадњу са црквама и верским 

заједницама 325,00 милиона динара за пензијско и инвалидско осигурање за 

свештенике и верске службенике; 

- средства за исплату пензија и увећања уз пензију 770,0 милијарди динара; 

- измене начина усклађивања пензија у зависности од учешћа расхода за 

пензије и увећања уз пензију у бруто домаћем производу. 

 

2. Основни подаци о Републичком фонду за пензијско и инвалидско 

осигурање  

Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у 

коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују 

средства за ово осигурање.  

Управне, аналитичке, финансијске, административне, техничке и друге послове из 

делокруга Фонда обављају запослени у следећим организационим јединицама 

утврђеним Правилником о организацији Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 53/21 и 59/2021 – испр.): 

- Дирекција Фонда са седиштем у Београду,  
- Покрајински фонд са седиштем у Новом Саду, 
- Служба Дирекције Фонда са седиштем у Приштини, 
- Филијала за град Београд, 
- филијале (34), 
- службе филијала (13) и  
- испоставе. 

Према подацима кадровске евиденције, Фонд је на дан 30. септембар 2022. 
године на неодређено време запошљавао 2.599 радника, од чега 1.343 (51,7%) 
запослених има високу, 383 (14,7%) запослених има вишу, 835 (32,1%) 
запослених има средњу и 38 (1,5%) запослених има нижу стручну спрему. На 
одређено време запослено је 381 радника: 122 ради замене, 258 због повећаног 
обима посла и један приправник. 

3. План прихода и примања и расхода и издатака за 2023. годину  

3.1. Приходи и примања по Обрасцу 1. 
           - општи део 

 Приход и примања Фонда према члану 169. Закона о ПИО чине средства: 

  - од доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, 

- за пензијско и инвалидско осигурање које се у случајевима и под условима 
утврђеним законом обезбеђују у буџету, 

- од имовине којом располаже Фонд, 
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- од камата остварених пласманом сопствених прихода Фонда, у складу са   

законом, пословном банкарству, на тржишту новца или куповином обвезница чији 

емитент је држава, 

- субвенција и донација, 

- остварена продајом друштвеног капитала, друштвених и јавних предузећа 

или њихових делова, у складу са законом, 

- дивиденде на акције по основу ранијих улагања средстава за пензијско и 

инвалидско осигурање, у складу са законом, 

- буџета за обавезе Републике Србије утврђене законом, 

- из других извора. 

Укупни приходи и примања Фонда у 2023. години су планирани у износу од 899,48 

милијарди динара. 

700000 Текући приходи су планирани у износу од 899,31 милијарду динара, по 

следећим позицијама: 

720000 Социјални доприноси као изворни приходи, планирани су у износу од 

698,41 милијарду динара. 

Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник 

РС”, бр. 84/04, ..., 118/2021), уређују се доприноси за обавезно социјално 

осигурање, обвезници доприноса, основице доприноса, стопе доприноса и начин 

обрачунавања и плаћања доприноса.  

У оквиру планираних прихода од доприноса за ПИО  садржан је и износ од  325,00 

милиона динара, обезбеђен у буџету Републике Србије, а који трансферише 

Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама на име доприноса за ПИО 

свештеника и верских службеника по Уредби о уплати доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за свештенике и верске службенике („Службени гласник 

РС”, број 46/2012) и 86,80 милиона динара на име доприноса за ПИО за обвезнике 

за које послодавац остварује право на ослобађање од плаћања доприноса (мера 

пореског ослобађања ОЛ 23), које трансферише Министарство финансија. 

Приходи од доприноса за ПИО категорије осигураника запослених планирани су у 

износу од 645,33 милијарде динара, осигураника самосталних делатности 51,10  

милијарди динара и осигураника пољопривредника 1,98 милијарди динара. 

720000 Социјални доприноси по конверзији планирани су у износу од 6,00   

милијарди динара на име евидентирања доприноса за ПИО за повезивање стажа 

запосленима у субјектима приватизације конверзијом потраживања Фонда по 

основу доприноса у трајни улог/учешће у капиталу субјекта приватизације, а по 

закључцима Владе Републике Србије.  

740000 Други приходи планирани су у износу од 487,00 милиона динара. Чине их 

приходи од камата, приходи од закупа, по основу извршених услуга и друго. У 

укупним приходима и примањима учествују са 0,05%. 



- 4 - 

 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 404,87 милиона 

динара по основу одштетних захтева од иностраних носиоца осигурања, 

рефундације боловања запослених и других расхода који се рефундирају. 

Учествују са 0,05% у укупним приходима и примањима.  

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу су планирани 

у износу од 194,01 милијарду динара. Чине их: 

 

781120 Трансфери из буџета Републике у корист организација за обавезно 

социјално осигурање у износу од 185,35 милијарди динара са учешћем од 20,6% 

у укупним приходима и примањима.  

Чланом 173. Закона о ПИО предвиђено је да је Република гарант за обавезе 

Фонда за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског 

осигурања.  

Чланом 169. Закона о ПИО у буџету Републике се обезбеђују средства за 

пензијско и инвалидско осигурање у случајевима и под условима утврђеним 

законом:  

- за права остварена под повољнијим условима у односу на услове 

утврђене Законом, а која су остварена по ранијим прописима (савезним и 

републичким) у складу са чланом 235. Закона о ПИО: СМУП, СМИП, борци НОР-а 

1941. године, административне пензије у савезним органима, учесници првог 

светског рата, борци на одговорним дужностима, радници РМУП-а, радници у 

казнено поправним домовима, учесници рата 1990. године, изузетне пензије, 

носиоци партизанске споменице 1941. године, „солидарни стажˮ пољопривредних 

осигураника, као и за осигуранике из члана 58. и посебан стаж жена осигураника 

(члан 206.),  

- по основу члана 207. став 2. Закона о ПИО, за покриће разлике између 

најнижег износа пензије утврђеног применом члана 76. Закона и износа пензије 

која би осигуранику припадала без његове примене и  

- члана 207а став 3. Закона о ПИО на име повећања примања пензионера, 

исплатом новчаног износа као увећања уз пензију. 

Из буџета Републике се обезбеђују и средства: 

- по Уредби о остваривању посебних права бивших запослених у 

Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и 

Метохија („Службени гласник РС”, број 17/2018), 

- по Уредби о остваривању посебних права правосудних функционера и 

запослених у правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са 

територије Аутономне покрајине Косово и Метохија („Службени гласник РС" број 

95/2017) и 

- по основу чл. 22. и 23. Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС”, 

број 92/2011), којим се рехабилитованом лицу даје право на месечну новчану 

накнаду (посебан додатак) коју обрачунава, усклађује и исплаћује Фонд. 
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Трансфери из буџета Републике за подршку исплате пензија и новчаног износа 

као увећања уз пензију у износу од 156,36 милијарди динара и за подршку 

остварењу права у складу са Законом о ПИО и посебним прописима у износу од 

28,98 милијарди динара, извршавају се са раздела Министарства финансија. 

Средства из буџета Републике са раздела Управе за сарадњу са црквама и 

верским заједницама у износу од 325,00 милиона динара, на име доприноса за 

ПИО свештеника и верских службеника и 86,80 милиона динара за пореске 

олакшице са раздела Министарства финансија, садржана су на приходима од 

доприноса за ПИО. Са овим средствима, укупан трансфер из буџета Републике, у 

складу са смерницама Министарства финансија, износи 185,35 милијарди динара. 

781300 Трансфери између  организација за обавезно социјално осиуграње у 
износу од 8,79 милијарди динара: 

- средства у износу од 2,79 милијарди динара се односе на допринос за 
ПИО који уплаћује Национална служба за запошљавање (НСЗ), за запослене за 
чијим радом је престала потреба, односно у свим другим случајевима престанка 
рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о 
запошљавању (Ко781321), 

- средства у износу од 4,88 милијарди динара на име доприноса за ПИО 
запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад по 
прописима о здравственом осигурању, које уплаћује Републички фонд за 
здравствено осигурање (РФЗО) (Ко781322), 

- средства у износу од 13,80 милиона динара која трансферише НСЗ по 
члану 45. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Кº781323), 

- средства у износу од 17,28 милиона динара на позицији доприноса за ПИО 
војних осигураника који примају накнаду за време привремене спречености за рад 
(боловање) (Ко781324), 

- средства у износу од 397,44 милион динара од НСЗ која обрачунава и 
плаћа допринос за ПИО за осигуранике самосталних делатности док остварују 
новчану накнаду према прописима о запошљавању (Ко781341) и  

 - средства у износу од 566,40 милиона динара од РФЗО који обрачунава и 
плаћа допринос за ПИО за физичка лица која, у складу са законом, самостално 
обављају привредну и другу деланост као основно занимање док примају накнаду 
за време привремене спречености за рад (боловање) (Ко781342). 

 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу по 

конверзији су планирани у износу од 131,00 хиљаде динара на име доприноса за 

ПИО запослених који примају накнаду за време привремене спречености за рад. 

 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине су планирана у износу од 
33,00 милиона динара и односе се на примања од продаје и откупа непокретности 
(Ко811000). 
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900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине износе 

136,00 милиона динара и односе се на примања од отплате кредита раније датих 

физичким лицима и домаћинствима (Ко921600) и примања од продаје домаћих 

акција и осталог капитала (Ко921900) која се остварују на име власништва над 

акцијама стеченим по Закону о својинској трансформацији („Службени гласник 

РС”, брoj 32/1997) и Закону о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 

46/15 и 112/15). 

 

3.2. Расходи и издаци по Обрасцу 2. 

          - општи и посебан део по програмској структури 

Чланом 171. Закона о ПИО прописано је да се средства Фонда користе само за 

намене одређене законом, и то за: 

- исплату пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског 
осигурања, 
- текуће расходе, издатке за нефинансијску имовину и отплату главнице и 

набавку финансијске имовине, 
- друге обавезе утврђене законом.  

Средства Фонда могу се, у складу са актом Фонда, користити за друштвени 

стандард корисника пензија, највише до 0,10% укупних прихода Фонда по основу 

доприноса. 

Средства Фонда могу се изузетно користити и за исплату новчане помоћи 

корисницима пензије када је таква помоћ потребна великом броју корисника. 

Укупни расходи и издаци Фонда за 2023. годину износе 899,48 милијарди динара. 

Укупни расходи и издаци извршавају се у оквиру два програма: 

1. ПР0910 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда у износу од 

19,92 милијарде динара и  

2. ПР0911 Права из социјалног осигурања у износу од 879,56 милијарди 

динара.  

Програм: 0910 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 

Опис: Програм се спроводи у циљу обезбеђивања остваривања права пензијског 

и инвалидског осигурања (у даљем тексту: права из ПИО).  

Програм обухвата активности везане за остваривање права из ПИО, 

административну подршку и управљање радом Фонда. 

Приоритети су остваривање права из ПИО у складу са законом и унапређење 

квалитета јавних услуга у складу са принципима ефикасности, ефективности и 

економичности. 

Изменама Закона о ПИО из септембра 2018,  децембра 2019. и јуна 2021. године, 

створени су нормативни предуслови за још ефикаснији рад стручне службе: 

смањивање административних поступака у матичној евиденцији, смањивање 

обавеза послодаваца по том основу, поједностављење поступака, избегавање 

вођења дуплих евиденција преузимањем података од институција које располажу 
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с њима, смањење броја привремених решења (промена у начину обрачуна 

последње године стажа осигурања) и друго. 

Одговорно лице: Драгана Калиновић, директор Фонда 

Циљ 1: Повећање процента решених захтева о основним правима из пензијског и 

инвалидског осигурања у првостепеном поступку у року од 60 дана 

 

Индикатор 
1.1 

Назив: Проценат 
решених захтева  у 
првостепеном 
поступку по домаћим 
прописима у року од 
60 дана 

Јед.мере 
 
 

% 

Базна 
година 

 
2021. 

Базна 
вред. 

 
88,6 

2023. 
 
 

90,5 

2024. 
 
 

91,5 

2025. 
 
 

92,0 

Индикатор 
1.2 

Назив: Проценат 
решених захтева у 
првостепеном 
поступку по 
међународним 
уговорима у року од 
60 дана 

Јед.мере 
 
 
 

% 

Базна 
година 

 
 

2021. 

Базна 
вред. 

 
 

64,8 

2023. 
 
 
 

69,0 

2024. 
 
 
 

71,0 

2025. 
 
 
 

72,0 

Коментар: Подаци не подразумевају периоде за које је потребно извршити неопходно 
медицинско вештачење у циљу решавања захтева. 
 

 

Циљ 2: Повећање броја корисника електронских сервиса 

Индикатор 
2.1 

Назив: Број 
корисника 
електронских 
сервиса за грађане 

Јед.мере 
 
 

Број 

Базна 
година 

 
2021. 

Базна 
вред. 

 
565.303 

2023. 
 
 

600.000 

2024. 
 
 

650.000 
 

2025. 
 
 

700.000 
 

Коментар: Обухваћени сервиси: E-Шалтер, Увид у податке матичне евиденције осигураника, 
Када у пензију, Kонтакт центaр. 

 

За програм Подршке спровођењу послова из надлежности Фонда планирана су 

средства у износу од 19,92 милијарде динара, у оквиру програмских активности: 

- 0001 Администрација и управљање 19,77 милијарди динара и 

- 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању корисницима војних 

пензија 150,00 милиона динара. 

Програмска активност: 0001 Администрација и управљање 

Правни основ:  
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Закон о пензијском и инвалидском осигурању и други општи и посебни прописи 
које Фонд примењује у обављању своје делатности, а чијом применом настају 
одређени трошкови. 

Опис: Активност је усмерена на унапређење квалитета и приближавање услуга 

које Фонд пружа осигураницима и корисницима.  

Обухвата послове остваривања права из ПИО, послове медицинског вештачења 

радне способности, финансијске послове, правне и опште послове, послове 

информатичке подршке, односа с јавношћу, интерне ревизије, имовинске послове, 

пројекте и заступања, интерну контролу, заштиту и безбедност процеса рада.  

Приоритетне активности усмерене су на повећање ажурности у доношењу 

решења о правима ПИО, брже прилагођавање захтевима окружења и потребама 

корисника и технолошко осавремењавање, уз рационално коришћење и 

управљање ресурсима Фонда и стално усавршавање и подизање нивоа 

стручности запослених. 

Одговорно лице: др Александар Милошевић, заменик директора Фонда 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

410000 Расходи за запослене –планирана су средства у износу од 4,72 

милијарде динара, која учествују са 0,53% у укупним расходима и издацима. 

Плате запослених планиране су, уз повећање од 12,5%, у износу од 3,89 

милијарди динара (Ко411000), а доприноси на терет послодавца, са смањеном 

стопом доприноса за ПИО, у износу од 589,05 милиона динара (Ко 412000).  

Остала примања запослених планирана су у складу са законом и колективним 

уговором. 

Накнаде у натури (Ко413000) на име куповине претплатних карата за превоз 

запослених и новогодишњих поклона за децу запослених, планиране су у износу 

од 13,12 милиона динара. 

Социјална давања запосленима (Ко414000) на име накнада за време 

одсуствовања са посла (породиљско боловање, боловање преко 30 дана), 

отпремнина, помоћи и стипендија деци преминулих радника су планирана у 

износу од 77,25 милиона динара.  

Накнада трошкова за запослене (Ко415000) која обухвата накнаду за долазак на 

рад и одлазак са рада и накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана 

уже породице запосленог, планирана је у износу од 104,40 милиона динара. 

Награде запосленима и остали посебни расходи (Ко416000), планирани су у 

износу од 51,70 милиона динара на име исплате јубиларних награда за навршених 

10, 20, 30, 35 и 40 година стажа у Фонду и накнада за учешће у посебним 

комисијама. 
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420000 Коришћење услуга и роба  - планирана су средства у износу од 5,00 

милијарди динара са учешћем од 0,56% у укупним расходима и издацима. 

 

 

На име сталних трошкова (Ко421000), које чине трошкови платног промета и 

банкарских услуга, енергетских, комуналних, услуга обезбеђења, одржавања 

хигијене, комуникације, осигурање, закуп и остали трошкови, планиран је износ од 

1,81 милијарде динара. Највећи расход везан је за готовинску исплату пензија, 

новчаног износа као увећања уз пензију и осталих новчаних накнада. 

Трошкови путовања који обухватају трошкове дневница, превоза и смештаја на 
службеним путовањима у земљи и иностранству, планирани су у износу од 78,47 
милиона динара (Ко422000). Трошкови путовања односе се, пре свега, на 
трошкове службених путовања лекара вештака (редовни и контролни прегледи) и 
одржавања информационог система јер Фонд има разгранату службу филијала и 
испостава. Трошкови путовања у иностранство везани су за међународну сарадњу 
са носиоцима осигурања у другим земљама (међународни саветодавни дани -  
пружање правне помоћи корисницима права остварених применом међународних 
уговора у области пензијског осигурања, разговори органа за везу, посебно са 
аспекта очекивања ступања на снагу нових споразума о социјалном осигурању и 
споразума о електронској размени, традиционални сусрети носилаца осигурања 
бивших република СФРЈ и региона, радни састанци у вези са усаглашавањем и 
реализацијом одштетних захтева са носиоцима осигурања бивших република 
СФРЈ и друго). 

Расходи за услуге по уговору (Ко423000) планирани су у износу од 2,44 милијарде 
динара и обухватају административне услуге, компјутерске услуге (израда и 
техничка подршка за софтвере и сервисе), услуге образовања и усавршавања 
запослених (школовање, семинари и саветовања, стручни испити), услуге 
информисања (бесплатан часопис за кориснике „Глас осигураника“, 
информативни материјали, лифлети и брошуре за кориснике, објављивање 
тендера и обавештења и друго), стручне услуге (правно заступање, услуге 
вештачења, накнаде члановима Управног одбора, консултантске и друге услуге), 
репрезентацију и остале услуге (микрофилмовање, израда пензионерских 
картица, организовање активности међугенерацијске солидарности, оптимизација 
штампе и друго). Најзначајније планиране активности везане су за 
имплементацију новог система за подршку рада основне делатности (други 
модул), који треба да интегрише све четири групе апликација писаних у 
различитим програмским окружењима (матична евиденција, медицинско 
вештачење, израда решења, обрада и исплата пензија). Имплементацијом 
будућег централног софтверског решења за подршку рада основне делатности 
Фонда, умрежавањем свих сектора и филијала обезбеђује се бржа размена 
информација, података и докумената у циљу олакшавања рада, већа 
транспарентност, аутоматизација рада и пружање брже и квалитетније услуге 
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корисницима. У овој фази, други модул подразумева дигитализацију пословних 
процеса за старосну, превремену старосну пензију и медицинска вештачења.  

Специјализоване услуге планиране су у износу од 82,93 милиона динара, 

(Ко424000) и односе се на услуге организација регистрованих за обављање 

делатности из области безбедности и здравља на раду, неопходних за израду 

стручне документације за ревизију и утврђивање радних места на којима се стаж 

рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани радни стаж), у складу са чланом 55. 

Закона о ПИО и према Правилнику о радним местима, односно пословима на 

којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Службени гласник РС”, 

бр. 105/03, ..., 46/2021), здравствене прегледе за запослене, здравствену заштиту 

по конвенцији – вештачења ино носиоца осигурања, испитивања из области 

безбедности и здравља на раду, геодетске и остале специјализоване услуге.  

Текуће поправке и одржавање имовине и опреме, планиране су у износу од 323,90 

милиона динара (Ко425000). Имајући у виду старост пословних и других објеката 

Фонда, потребно је обезбедити средства за њихово адекватно одржавање.  

Планирана средства за текуће одржавање опреме обезбеђују функционисање 

лифтова, платформи за инвалидна лица, службених возила, система видео 

надзора, сервера и комуникационе опреме од којих зависи целокупно 

функционисање Фонда, система дојаве пожара, ПП апарата, медицинске опреме и 

друге опреме.  

Расходи на име материјала који обухватају административни, материјал за 

образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, медицински и 

лабораторијски, за одржавање хигијене и посебне намене, су планирани у износу 

од 269,55 милиона динара (Ко426000). 

444000 Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 

30,00 милиона динара на име негативних курсних разлика приликом исплате 

пензија и накнада у иностранству, по основу камата на дуг по разлици погребних 

трошкова корисника који су потписали уговор о вансудском поравнању и друго. 

465000 Остале дотације и трансфери, у складу са Законом о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС", 

бр. 36/09 и 32/2013), на име учешћа у финансирању зарада особа са 

инвалидитетом планиран је износ од 16,30 милиона динара. 

480000 Остали расходи планирани су у износу од 840,00 милиона динара, са 

учешћем од 0,09% у укупним расходима и издацима.  

На позицији пореза, обавезних такси, казни, пенала и камате (Ко482000), 

планирана су средства у износу од 170,00 милиона динара и односе се на порез 

на имовину, судске таксе и трошкове принудне наплате по судским споровима.  

Средства на позицији новчаних казни и пенала по решењу судова (Ко483000) 

планирана су у износу од 370,00 милиона динара, а највећи део односи се на 
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камате и парничне трошкове наплаћене по окончаним судским и управним 

споровима.  

На име накнаде штете (Ко485000) планиран је износ од 300,00 милиона динара за 

потенцијалне накнаде штете за права из ПИО (неисплаћене пензије, повраћај 

обустављених износа и друго) и остале накнаде штете по извршним судским 

решењима. 

500000 Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 3,16 

милијарди динара и чине 0,35% укупних расхода и издатака. 

Планирана средства у износу од 1,20 милијарди динара (Ко511000) намењена су 

за потребе завршетка радова на адаптацији и реконструкцији филијала 

Пожаревац и Вршац и службе филијале на Новом Београду, радова у оквиру 

филијала у Зрењанину, Кикинди, Сомбору, филијале Београд и филијале у 

Косовској Митровици. Такође, планирана је уградња лифта у филијали Зајечар и 

Краљево, набавка вертикалне лифт платформе за особе са инвалидитетом у 

филијалама у Врању, Новом Пазару, Суботици, Ваљеву, Крушевцу и Дирекцији 

Фонда, а у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката којима се осигурава неометано кретање и 

приступ осооба са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 

РС”, број 22/2015). Ова средства су намењена за унапређење пружања услуга 

осигураницима и корисницима права и у стварању адекватних услова рада, 

безбедности и заштите здравља на раду запослених, постизању веће енергетске 

ефикасности и безбедности објеката Фонда.  

Средства за набавку опреме планирана су у износу од 992,48 милиона динара 

(Ко512000). Највећи део средстава односи се на набавку рачунарске опреме 

(аутоматизација и оптимизација пословних процеса, аналитичка платформа за 

детекцију аномалија и класификовање неслагања у подацима за исплату 

унапређење заштите информационог система Фонда, унапређење рачунарске 

комуникационе мрежне опреме, продукциони Storage систем за Дата центар и 

систем за складиштење бекапованих података у Дирекцији у Новом Саду, 

инфраструктура за управљање јавним кључевима,...), намештаја и друго.  

Остале некретнине и опрема (Ко513000) износе 35,88 милиона динара и односе се 

на набавку опреме кроз радове на реконструкцији филијала (ПП системи, видео 

надзор и друго).  

Средства везана за набавку софтвера и лиценци (Ко515000) планирана су у 

износу од 929,77 милиона динара (софтверско решење за унапређење 

комуникације са грађанима кроз имплементацију Контакт центра, нова платформа 

за књиговодство, аналитичка платформа за детекцију аномалија и класификовање 

неслагања у подацима за исплату, аутоматизација и оптимизација пословних 

процеса у Сектору за медицинско вештачење, софтверски пакет за безбедност и 

здравље на раду, софтверско решење за праћење и управљање ризицима, 
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решење за изолацију и заштиту података од Ransomware напада, лиценце за 

коришћење софтвера IBM који се налази у оквиру Државног дата центра и 

Покрајинском фонду, VMWare лиценце, Microsoft ELA лиценце и друго).    

620000 Набавка финансијске имовине планирана је у износу од 6,00 милијарди 

динара на име евидентирања удела/учешћа у капиталу субјеката приватизације по 

основу конверзије потраживања доприноса за ПИО и других закључака Владе 

Републике Србије у вези са припремом и растерећењем обавеза субјеката 

приватизације, односно регулисањем обавеза на име доприноса за ПИО. У 

укупним расходима и издацима учествују са 0,67%. 

Чланом 77. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 

112/15 и 20/2016-аутентично тумачење), предвиђено је да се, ради успешније 

приватизације, у циљу растерећења обавеза субјеката приватизације, може 

спровести конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог субјекта 

приватизације. Ако Влада донесе одлуку о конверзији, државни повериоци су 

дужни да конвертују потраживања у капитал. На основу препорука из закључака 

Владе Републике Србије, Управни одбор Фонда доноси одлуку да се потраживање 

Фонда према одређеном привредном субјекту по основу доприноса за ПИО 

конвертује у удео/учешће Фонда у капиталу тог привредног субјекта. 

У истом износу, на страни прихода садржано на позицији социјалних доприноса по 

конверзији и трансфера између буџетских корисника на истом нивоу по 

конверзији. 

 

Програмска активност: 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању 

корисницима војних пензија  

Правни основ:  

Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

Закључак Владе РС број: 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године  

Опис: Од 1. јануара 2008. године Законом о Војсци Србије промењен је начин 

усклађивања војних пензија, тако да се оно врши по динамици и на начин утврђен 

законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Корисницима пензија 

у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање пензије су ванредно 

усклађене од 1. јануара 2008. године за 11,06%, али ово право се корисницима 

војних пензија није признавало из разлога што се ванредно усклађивање пензија 

корисницима РФПИО односило на 2007. годину - када се на примања корисника 

војних пензија није примењивао овај начин усклађивања (мишљење Министарства 

рада и социјалне политике бр. 181-01-00092/2008-07 од 23.априла 2008. године). 

Корисници војних пензија покрећу судске поступке за остваривање права на 

ванредно усклађивање пензија, а децембра 2013. године, претходно донете 

судске пресуде Управног суда у којима су одбијене тужбе поводом признавања 

права на ванредно усклађивање, Уставни суд поништава, а те ставове, на даље 

прихватају и судови опште надлежности у парничним поступцима.  
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Закључком Владе РС број: 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године,  

корисницима војних пензија се на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за 

проценат усклађивања од 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија 

за 2007. годину („Службени војни лист“, број 13/2008), примењује и проценат 

усклађивања од 6,57%, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на 

месец децембар 2007. године износи 11,06%. Исплата усклађеног износа пензије 

извршена је почев од исплате пензије за новембар 2015. године. Закључцима 

Владе РС  је предвиђено да се исплата разлике између усклађеног и исплаћеног 

износа пензије, почев од пензије за месец јануар 2008. године закључно са 

пензијом за месец октобар 2015. године, валоризованa применом индекса цена на 

мало, односно индекса потрошачких цена од месеца у коме је требало да буде 

извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, изврши 

корисницима војних пензија који су закључили уговор о вансудском поравнању са 

Фондом. Корисници који нису потписали вансудска поравнања и прекинули судске 

поступке разлику намирују по окончаним судским поступцима или у управном 

поступку.  

Активности Фонда усмерене су на измиривање захтева за исплату разлике и 

прибављање и тријажу документације на основу које су извршене принудне 

наплате ради евидентирања у пословним књигама Фонда. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање  

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

485000 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа планиран је износ од 150,00 милиона динара на име укупних расхода 

(основни дуг, камате, судски и извршни трошкови) по основу исплате разлике 

између усклађеног износа пензије и исплаћеног износа пензије корисника војних 

пензија за период јануар 2008 – октобар 2015. године. 

Програм: 0911 Права из социјалног осигурања 

Опис: Програм обезбеђује исплату остварених права из обавезног пензијског и 

инвалидског осигурања и права остварених по посебним прописима.   

Обавезним пензијским и инвалидским осигурањем обезбеђују се права (члан 18. 

Закона о ПИО): 

1) за случај старости:  

(1) право на старосну пензију,  

(2) право на превремену старосну пензију; 

2) за случај инвалидности - право на инвалидску пензију; 

3) за случај смрти: 

(1) право на породичну пензију;  

4) за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или 

професионалном болешћу - право на новчану накнаду за телесно оштећење; 
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5) за случај потребе за помоћи и негом другог лица - право на новчану накнаду за 

помоћ и негу другог лица. 

Програм обухвата и исплату накнаде погребних трошкова (члан 124б Закона о 

ПИО), средства намењена друштвеном стандарду пензионера (члан 171. став 2. 

Закона о ПИО), исплату новчане помоћи корисницима пензије када је таква помоћ 

потребна великом броју корисника (члан 171. став 3. Закона о ПИО), исплату 

новчаног износа као увећања уз пензију (члан 207а Закона о ПИО), исплату 

затечених права по ранијим прописима (инвалидске накнаде по члану 224. Закона 

о ПИО),  новчане накнаде по основу чл. 22. и 23. Закона о рехабилитацији, 

посебне пензије запослених у Министарству унутрашњих послова, правосудним 

органима и Управи за извршење кривичних санкција са територије Аутономне 

покрајине Косово и Метохија и трансфере за здравствено осигурање (члан 8. 

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање). 

Приоритети су редовна исплата у законом утврђеном обиму права. 

Одговорно лице: Драгана Калиновић, директор Фонда 

За програм Прaва из социјалног осигурања планирана су средства у износу од 

879,56 милијарди динара у оквиру програмских активности: 

- 0001 Старосне пензије 529,36 милијарди динара, 

- 0002 Инвалидске пензије 101,28 милијарди динара, 

- 0003 Породичне пензије 122,36 милијарди динара, 

- 0004 Накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење 25,26 милијарди динара, 

- 0005 Инвалидске накнаде 875,00 милиона динара, 

- 0006 Погребни трошкови и остала права 22,68 милијарди динара, 

- 0007 Друштвени стандард пензионера 698,91 милион динара и 

- 0008 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање 77,05 

милијарди динара. 

Укупан износ предвиђен за исплату пензија (ПА 0001, 0002 и 0003) износи 753,00 

милијарде динара што је 9,4% пројектованог БДП за 2023. годину. 

Програмска активност: 0001 Старосне пензије 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Закон о буџетском систему  
Закон о пензијском и инвалидском осигурању земљорадника и стицању права на 
пензију земљорадника из старачких домаћинстава 
Међународни уговори о социјалном осигурању 
Уредба о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству 
унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија  
Уредба о остваривању посебних права правосудних функционера и запослених у 
правосудним органима и Управи за извршење кривичних санкција са територије 
Аутономне покрајине Косово и Метохија  
и други прописи и акта 
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Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате остварених права на 

старосну, превремену старосну и посебну пензију.  

Законом о ПИО уређено је остваривање, висина, усклађивање и коришћење права 

на старосну и превремену старосну пензију. 

У складу са изменама Закона о ПИО из јуна 2021. године осигураницима који су 
пре почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању („Службени гласник РСˮ, број 75/14), у складу са Одлуком 
Владе о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију („Службени 
гласник РСˮ, бр. 64/05, ..., 129/14), били корисници права на посебну новчану 
накнаду (Опција 5), односно корисници новчане накнаде (Опција 3), висина 
превремене старосне пензије одређује се на исти начин као и висина старосне 
пензије.  

Као затечена права по Закону о пензијском и инвалидском осигурању 
земљорадника и стицању права на пензију земљорадника из старачких 
домаћинстава, врши се исплата пензија старачким домаћинствима на територији 
АП Војводина која су остварила право на пензију по основу преноса власништва 
на пољопривредном земљишту у друштвену својину. 

Исплата посебних пензија врши се по Уредби о остваривању посебних права 

бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији 

Аутономне покрајине Косово и Метохија и Уредби о остваривању посебних права 

правосудних функционера и запослених у правосудним органима и Управи за 

извршење кривичних санкција са територије Аутономне покрајине Косово и 

Метохија којима је прописано остваривање, висина, усклађивање и коришћење 

посебних пензија. Средства за исплату посебних пензија обезбеђују се у буџету 

Републике Србије. 

Овом програмском активношћу су обухваћена и плаћања по основу одштетних 
захтева испостављених од стране иностраних носилаца осигурања и исплата 
пољских пензија корисницима који живе на територији Републике Србије по 
Споразуму за извршење конвенције о социјалном осигурању са Републиком 
Пољском. 

Чланом 108. став 1. Закона о ПИО уређено је да се пензије и новчане накнаде 
утврђују у месечном износу и исплаћују уназад по динамици утврђеној општим 
актом Фонда. Исплата пензија вршиће се према годишњем плану исплате у складу 
са Одлуком Управног одбора Фонда о утврђивању динамике исплате пензија и 
новчаних накнада број: 022.1-1-13/20 од 1. априла 2020. године. 

Чланом 109. став 2. Закона о ПИО уређено је да се исплата врши преко банке, а 
прелазним одредбама (самостални члан 45.) уређено је да ће се износи пензије, 
односно новчане накнаде који до дана ступања на снагу измена и допуна закона 
(30. септембар 2018. године) нису исплаћивани преко банке, исплаћивати и даље 
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на кућну адресу корисника или у организационој јединици поште, односно банке 
која је најближа кућној адреси корисника. 

Изменама Закона о ПИО, измењен је члан 80. којим је регулисан начин 
усклађивања пензија. Почев од пензије за месец јануар текуће године, пензија се 
усклађује у  зависности од процентуалног учешћа износа пензија и новчаног 
износа као увећања уз пензију, исплаћених у периоду који обухвата први и други 
квартал претходне године и трећи и четврти квартал године која претходи тој 
години, у првом објављеном износу бруто домаћег производа за наведени период. 
Пензија се усклађује, ако процентуално учешће из става 2. овог члана износи:  
- мање од 10% - у проценту промене просечне зараде без пореза и доприноса;  
- 10% или више од 10% а мање од 10,5% - у проценту који представља збир 
половине процента промене потрошачких цена и половине процента промене 
просечне зараде без пореза и доприноса; 
- 10,5% или више - у проценту промене потрошачких цена. 
Усклађивање пензије врши се на основу података органа надлежног за послове 
статистике о промени просечне зараде без пореза и доприноса запослених на 
територији Републике Србије и промени потрошачких цена за период од 12 
месеци рачунајући уназад почев од месеца јуна претходне календарске године, у 
односу на период од 12 месеци који претходи наведеном периоду. 
Како је, на овај начин обрачунато учешће пензија и новчаног износа као увећања 
уз пензију у бруто домаћем производу, мање од 10% (9,3%), пензије се усклађују 
од исплате за јануар 2023. године у проценту промене просечне зараде без 
пореза и доприноса од 12,1% (према податку Републичког завода за статистику 
објављеном у „Службеном гласнике РСˮ, број 95/2022). 
 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471121-3 Основне пензије  

Средства за исплату старосних пензија планирана су у износу од 529,36 

милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (753,00 милијарде 

динара), учествују са 70,30%.  

Програмска активност: 0002 Инвалидске пензије 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Закон о буџетском систему  

Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате остварених права на 

инвалидску пензију.  

Законом о ПИО уређено је остваривање, висина, усклађивање и коришћење права 

на инвалидску пензију. 



- 17 - 

 

Пензије се исплаћују у динамици утврђеној годишњим планом исплате. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471121-3 Основне пензије  

Средства за исплату инвалидских пензија планирана су у износу од 101,28 

милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (753,00 милијарде 

динара), учествују са 13,45%. 

Програмска активност: 0003 Породичне пензије 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Закон о буџетском систему  

Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате остварених права на 

породичну пензију.  

Законом о ПИО уређено је остваривање, висина, усклађивање и коришћење права 

на породичну пензију. 

Пензије се исплаћују у динамици утврђеној годишњим планом исплате. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471121-3 Основне пензије  

Средства за исплату породичних пензија планирана су у износу од 122,36 

милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (753,00 милијарде 

динара), учествују са 16,25%. 

Програмска активност: 0004 Накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  

Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате остварених права на 

новчане накнаде за помоћ и негу другог лица и новчане накнаде за телесно 

оштећење.  

Законом о ПИО уређено је остваривање, висина, усклађивање и коришћење права 

на новчане накнаде. 

Накнаде се исплаћују у динамици утврђеној годишњим планом исплате. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 
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Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471124 Нега и помоћ пензионера у износу од 23,29 милијарди динара, 

- 471125 Телесно оштећење пензионера у износу од 1,09 милијарди динара, 

- 471135 Накнаде за телесно оштећење осигураницима у износу од 165,00 

милиона динара и 

- 471137 Нега и помоћ осигураника у износу од 713,40 милиона динара. 

 

Програмска активност: 0005 Инвалидске накнаде 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  

Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате остварених права по 

ранијим прописима: накнаде због рада са скраћеним радним временом (II 

категорија инвалидности), накнада због мање зараде на другом одговарајућем 

послу (III категорија инвалидности) и накнаде по основу распоређивања на други 

одговарајући посао.  

Законом о ПИО уређена је висина, усклађивање и коришћење права на ове 

накнаде. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471131 Накнаде за скраћено радно време за инвалиде II категорије у износу од 

45,00 милиона динара, 

- 471134 Привремена накнада зараде од дана настајања инвалидности до 

запошљавања на друго одговарајуће радно место у износу од 730,00 милиона 

динара и 

- 471136 Накнаде за инвалиде  III категорије у износу од 100,00 милиона динара. 

Програмска активност: 0006 Погребни трошкови и остала права 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Закон о рехабилитацији и други прописи и акти 
 
Опис: Програмска активност се остварује у циљу исплате накнаде погребних 

трошкова и осталих давања.  
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Изменама Закона о ПИО из децембра 2019. године, накнада погребних трошкова 

утврђена је у висини износа те накнаде у исплати на дан ступања на снагу овог 

закона, а надаље се усклађује на исти начин као и пензија.  

Новчани износ као увећање уз пензију исплаћује се месечно уз пензије, а средства 
се обезбеђују у буџету Републике Србије. 

Новчане накнаде по основу чл. 22. и 23. Закона о рехабилитацији исплаћују се 
рехабилитованом лицу којем је утврђен посебан пензијски стаж у трајању од 
најмање осам година. Новчану накнаду (посебан додатак), обрачунава, усклађује 
и исплаћује Фонд, а средства се обезбеђују у буџету Републике Србије.  

Програмском активношћу обухваћени су и расходи по основу судских спорова на 

име основног дуга професионалним војним лицима који је настао због делимичног 

усклађивања пензија и новчаних накнада у периоду од августа 2004. године до 

новембра 2007. године и накнадне исплате новчаних помоћи исплаћених ранијих 

година. 

Одговорно лице: Бојана Поповић, директор Сектора за финансијско пословање 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471193 Погребни трошкови у износу од 5,41 милијарду динара, 

- 471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима у износу од 262,30 

милиона динара, од чега 7,30 милиона динара за новчане накнаде по Закону о 

рехабилитацији, 3,00 милиона динара професионалним војним лицима (дуг за 

период август 2004. године - новембар 2007. године) и 252,00 милиона динара на 

име накнадних исплата једнократних новчаних помоћи исплаћених ранијих година. 

- 471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима – новчани износ као 

увећање уз пензију, у износу од 17,00 милијарди динара. Износ предвиђен за 

исплату увећања уз пензију износи 0,21% пројектованог БДП за 2023. годину. 

Програмска активност: 0007 Друштвени стандард пензионера 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање и други прописи и акти 

Опис: Законом о ПИО средства Фонда могу се, у складу са актом Фонда, 
користити за друштвени стандард корисника пензија, највише до 0,10% укупних 
прихода Фонда по основу доприноса.  

Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање осигурање („Службени гласник РС”, бр. 80/20, 
154/20, 99/21, 36/22 и 74/2022), уређује се намена, услови и начин коришћења и 
правдања средстава друштвеног стандарда корисника пензија. Друштвени 



- 20 - 

 

стандард корисника пензија подразумева рехабилитацију корисника пензија у 
здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, 
културне и спортско-рекреативне манифестације чији је циљ подстицање 
интеграције старих лица у друштво и солидарну помоћ корисницима у пакетима са 
основним животним намирницама и средствима за хигијену. 

Активност обухвата и расходе Фонда на име учешћа у финансирању трошкова 
смештаја пензионера у домовима пензионера (затечена права по ранијим 
прописима). 

 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471231 Трошкови смештаја пензионера у домове за старе у износу од  500,00 

хиљада динара и 

- 471292-9 Услуге рехабилитације и рекреације у износу од 698,41 милион динара. 

Програмска активност: 0008 Трансфери другим организацијама за обавезно 

социјално осигурање 

Правни основ:    

Закон о пензијском и инвалидском осигурању  
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 

Опис: Фонд обзбеђује средства за здравствено осигурање пензионера. Обавеза 

плаћања доприноса за здравствено осигурање пензионера утврђена је чланом 8. 

Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства за 

здравствено осигурање пензионера из категорије запослених, самосталних 

делатности и пољопривредника трансферишу се Републичком фонду за 

здравствено осигурање. За здравствено осигурање пензионисаних 

професионалних војних лица средаства се трансферишу Фонду за социјално 

осигурање војних осигураника.  

Доприноси за здравствено осигурање трансферишу се Републичком фонду за 

здравствено осигурање и за примаоце накнада инвалида II и III категорије.   

Републичком фонду за здравствено осигурање трансферишу се и средства за 

накнаде зараде од дана инвалидности до дана правоснажности решења по члану 

94а. Закона о ПИО. 

Расходи и издаци везани за програмску активност: 

- 471911 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за доприносе 

за осигурање на име доприноса за здравствено осигурање за исплаћене пензије у 

износу од 73,75 милијарди динара, 
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- 471912 Трансфери за здравствено осигурање инвалида II и III категорије на име 

доприноса за исплаћене накнаде у износу од 14,00 милиона динара, 

- 471913 Трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање за накнаде 

зараде од дана инвалидности до дана правоснажности решења у износу од 200,00 

милиона динара и 

- 471961 Трансфери Фонду за социјално осигурање војних осигураника за 

доприносе за осигурање на име доприноса за здравствено осигурање за 

исплаћене пензије професионалних војних лица у износу од 3,09 милијарди 

динара. 
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ПРОЈЕКЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ  

ЗА  2024. И 2025. ГОДИНУ 
 

Пројекције укупних прихода и примања и расхода и издатака Фонда за 2024. и 2025. 
годину утврђене су према подацима исказаним у инструкцијама Министарства 
финансија од 08. новембра 2022. године у висини од 1.004,0 милијарди динара за 2024. 
годину и 1.087,1 милијарду динара за 2025. годину: 

                                                                                                     (у хиљадама динара) 

 

Економска 
класифика-

ција 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.003.934.000 1.087.034.000 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 758.000.000 816.300.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет 
запослених 381.765.000 411.128.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет 
послодавца 316.065.000 340.382.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која 
обављају самосталну делатност и незапослених 
лица 55.230.000 59.450.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не 
могу разврстати 4.940.000 5.340.000 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 327.000 327.000 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 15.000 15.000 

741100 Камате 15.000 15.000 

741160 Камате на средства организација за обавезно 
социјално осигурање 15.000 15.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 12.000 12.000 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација  за обавезно 
социјално осигурање 12.000 12.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 300.000 300.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист 
организација  за обавезно социјално осигурање 300.000 300.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 201.944 202.213 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 201.944 202.213 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 201.944 202.213 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 245.405.056 270.204.787 

781100 Трансфери између корисника на истом нивоу 237.160.000 261.760.000 

781120 Трансфери из буџета републике у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 237.160.000 261.760.000 

  Трансфери за подршку исплате пензија и 
новчани износ као увећање уз пензију 205.410.000 227.717.000 

  Трансфери за подршку остварењу права у складу 
са Законом о ПИО и посебним прописима 31.750.000 34.043.000 

781300 Трансфери између организација  за обавезно 
социјално осигурање 8.245.056 8.444.787 
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Економска 
класифика-

ција 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 

781321 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
незапослених који уплаћује Националнa службa 
за запошљавање 2.845.064 2.922.859 

781322 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених који примају накнаду за време 
привремене спречености за рад (боловање) по 
прописима о здравственом осигурању, који 
уплаћује Републички фонд за здравствено 
осигурање 4.572.188 4.675.432 

781323 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
који плаћа Националнa службa за запошљавање  
по члану 45. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање 12.938 13.230 

781324 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
војних осигураника који примају накнаду за 
време привремене спречености за рад 
(боловање) 16.200 16.566 

781341 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
за лица која су престала да обављају 
самосталну делатност, док остварују новчану 
накнаду према прописима о раду и 
запошљавању 267.666 273.710 

781342 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
за физичка лица која, у складу са законом, 
самостално обављају привредну и другу 
деланост као основно занимање док примају 
накнаду за време привремене спречености за 
рад (боловање) по прописима о здравственом 
осигурању коју плаћа Републички фонд за 
здравствено осигурање или док су на 
породиљском одсуству 531.000 542.990 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 30.000 30.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 30.000 30.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 30.000 30.000 

811160 Примања од продаје непокретности у корист 
организација  за обавезно социјално осигурање 30.000 30.000 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 36.000 36.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 36.000 36.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 36.000 36.000 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким 
лицима и домаћинствима у земљи 36.000 36.000 

921660 Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист организација  
за обавезно социјално осигурање 36.000 36.000 

  УКУПНО 1.004.000.000 1.087.100.000 
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(у хиљадама динара) 

Прог
рам 

Програ- 
мска 
акти-
вност 

Еконо- 
мска  

класи- 
фикација 

ОПИС 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 5 6 

0910     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ ФОНДА 

13.880.482 14.216.795 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ 

13.730.482 14.066.795 

    410000 Расходи за запослене 4.752.162 4.797.662 

    411000 
Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

3.888.113 3.888.113 

    412000 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

589.049 589.049 

    413000 Накнаде у натури 14.000 14.500 

    414000 
Социјална давања 
запосленима 

92.000 112.000 

    415000 
Накнаде трошкова за 
запослене 

116.000 122.000 

    416000 
Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

53.000 72.000 

    420000 Коришћење услуга и роба 4.756.723 4.923.209 

    421000 Стални трошкови 1.899.498 1.965.981 

    422000 Трошкови путовања 69.795 72.237 

    423000 Услуге по уговору 2.001.392 2.071.441 

    424000 Специјализоване услуге 87.081 90.129 

    425000 
Текуће поправке и 
одржавање 

425.103 439.982 

    426000 Материјал 273.854 283.439 

    444000 
Пратећи трошкови 
задуживања 

33.780 36.584 

    465000 
Остале дотације и 
трансфери 

18.354 19.877 

    480000 Остали расходи 880.000 1.000.000 

    482000 
Порези, обавезне таксе, 
казне, пенали и камате 

180.000 200.000 

    483000 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

400.000 500.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

300.000 300.000 

    510000 Основна средства 3.289.463 3.289.463 
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Прог
рам 

Програ- 
мска 
акти-
вност 

Еконо- 
мска  

класи- 
фикација 

ОПИС 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 5 6 

    511000 Зграде и грађевински објекти 1.503.953 1.503.953 

    512000 Машине и опрема 947.028 947.028 

    513000 Остале некретнине и опрема 0 0 

    515000 Нематеријална имовина 838.482 838.482 

  0002   

ИСПЛАТА РАЗЛИКЕ ПО 
ВАНРЕДНОМ 
УСКЛАЂИВАЊУ 
КОРИСНИЦИМА ВОЈНИХ 
ПЕНЗИЈА  

150.000 150.000 

    485000 
Накнаде штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа 

150.000 150.000 

0911     
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 

990.119.518 1.072.883.205 

  0001   СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 596.041.800 645.470.385 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

596.041.800 645.470.385 

    471121-3 Основне пензије 596.041.800 645.470.385 

  0002   ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 114.036.447 123.493.267 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

114.036.447 123.493.267 

    471121-3 Основне пензије 114.036.447 123.493.267 

  0003   ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ 137.776.375 149.201.903 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

137.776.375 149.201.903 

    471121-3 Основне пензије 137.776.375 149.201.903 

  0004   
НАКНАДЕ ЗА НЕГУ И 
ПОМОЋ И ТЕЛЕСНО 
ОШТЕЋЕЊЕ 

28.458.706 31.488.453 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

28.458.706 31.488.453 
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Прог
рам 

Програ- 
мска 
акти-
вност 

Еконо- 
мска  

класи- 
фикација 

ОПИС 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 5 6 

    471124 Нега и помоћ пензионера 26.244.540 29.090.511 

    471125 
Телесно оштећење 
пензионера 

1.225.088 1.326.770 

    471135 
Накнаде за телесно 
оштећење 

185.790 201.211 

    471137 Нега и помоћ осигураника 803.288 869.961 

  0005   ИНВАЛИДСКЕ НАКНАДЕ  1.041.550 1.127.999 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

1.041.550 1.127.999 

    471131 
Накнаде за скраћено радно 
време за инвалиде II 
категорије 

50.670 54.876 

    471134 

Привремена накнада зараде 
од дана настајања 
инвалидности до 
запошљавања на друго 
одговарајуће радно место 

878.280 951.177 

    471136 
Накнаде за инвалиде III 
категорије 

112.600 121.946 

  0006   
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ И 
ОСТАЛА ПРАВА 

25.248.636 27.344.273 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

25.248.636 27.344.273 

    471193 Погребни трошкови 6.091.660 6.597.268 

    471199 
Остала права исплаћена 
непосредно домаћинствима 

11.598 12.561 

    471199 

Остала права исплаћена 
непосредно домаћинствима - 
новчани износ као увећање 
уз пензију 

19.145.378 20.734.444 

  0007   
ДРУШТВЕНИ СТАНДАРД 
ПЕНЗИОНЕРА 

758.400 816.700 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

758.400 816.700 

    471231 
Трошкови смештаја 
пензионера у домове за 
старе 

400 400 
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Прог
рам 

Програ- 
мска 
акти-
вност 

Еконо- 
мска  

класи- 
фикација 

ОПИС 

ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАНА 

ИЗНОС 2024 ИЗНОС 2025 

1 2 3 4 5 6 

    471292-9 
Услуге рехабилитације и 
рекреације 

758.000 816.300 

  0008   

ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА 
ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ  

86.757.604 93.940.225 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања (организације за 
обавезно социјално 
осигурање) 

86.757.604 93.940.225 

    471911 

Трансфери Републичком 
фонду за здравствено 
осигурање за доприносе за 
осигурање 

83.042.500 89.935.028 

    471912 
Трансфери за здравствено 
осигурање инвалида II и III 
категорије 

15.764 17.072 

    471913 

Трансфери Републичком 
фонду за здравствено 
осигурање за накнаде 
зарада од дана 
инвалидности до дана 
правоснажности решења 

220.000 220.000 

    471961 

Трансфери Фонду за 
социјално осигурање војних 
осигураника за доприносе за 
осгиурање 

3.479.340 3.768.125 

      УКУПНО 1.004.000.000 1.087.100.000 

 



 П Р Е Д Л О Г 

 

              На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 

закон), 

 

 

 Народна скупштина доноси 

 

  

 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ  

ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

I 

 

 

Даје се сагласност на Финансијски план Републичког фонда за здравствено 

осигурање за 2023. годину, који је Управни одбор Републичког фонда за здравствено 

осигурање донео на седници одржаној 14. новембра 2022. године.  

 

 

        

                    II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 

У Београду,             2022. године 

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

 

 1. Правни основ за доношење Одлуке  

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. став 2. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), којом је утврђено да Народна 

скупштина доноси одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација 

за обавезно социјално осигурање.  

 

2. Разлози за доношење Одлуке 

 

Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за 

обавезно социјално осигурање са финансијским плановима организација за обавезно 

социјално осигурање, према члану 31. Закона о буџетском систему, усвајају се заједно 

са предлогом буџета Републике Србије и достављају се заједно са тим предлогом 

Народној скупштини.  

 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

 

У члану 1. став 1. З а к о н а  о  б у џ е т с к о м  с и с т е му  прописано је да 

је Републички фонд за здравствено осигурање организација за обавезно социјално 

осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке о давању 

сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 

2023. годину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
На основу члана 241. став 1. тачка 4) Закона о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 6. став 3. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 
108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 
118/21 и 118/21 - др. закон), 
 Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници 
одржаној 14. новембра 2022. године, донео је 
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ЗА 2023. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Овим финансијским планом уређују се приходи и примања, расходи и издаци 
Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) за 
2023. годину и његово извршавање.  

Финансијски план Републичког фонда за 2023. годину (у даљем тексту: 
Финансијски план) састоји се из општег дела и посебног дела. 

 
 

Члан 2. 
 
 
 Општи део Финансијског плана чине приходи и примања, расходи и издаци и то: 

 
1. Приходи и примања 

 
                                                                                                                (у 000 динара) 

Економска 
класифи-

кација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Износ 

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  463.197.460 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 291.400.000 

721000 Доприноси за социјално осигурање 291.400.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет 
запослених 136.057.600 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет 
послодавца 140.645.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која 
обављају самосталну делатност и незапослених лица 14.466.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу 
разврстати 231.400 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 9.410.793 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 50 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 7.409.693 

742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација 8.000 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у 
корист организација за обавезно социјално осигурање  8.000 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 7.401.693 

742360 Приходи организација за обавезно социјално 
осигурање од споредне продаје добара и услуга које 
врше државне нетржишне јединице 7.401.693 
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743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 50 

744000 Добровољни трансфери од физичих и правних лица 1.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  2.000.000 

745100 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист 
организација за обавезно социјално осигурање 2.000.000 

745161 Мешовити и неодређени приходи у корист 
Републичког фонда за здравствено осигурање 100.000 

745166 Средства од 5% бруто премије осигурања од 
аутоодговорности 1.900.000 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 1.300.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 780.000 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 520.000 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ  
НИВОУ  161.086.667 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 161.086.667 

781100 Трансфери између корисника на истом нивоу 83.400.000 

781120 Трансфери из буџета Републике у корист организација 
за обавезно социјално осигурање 83.400.000 

781121 Трансфери из буџета Републике у корист Републичког 
фонда за здравствено осигурање 83.400.000 

7811211 Трансфери из буџета за здравствену заштиту лица из 
члана 16. Закона 4.600.000 

7811212 Трансфери из буџета за подршку активностима Банке 
репродуктивних ћелија 10.000 

7811213 Трансфери из буџета - пореске олакшице 49.000 

7811215 Трансфери из буџета за здравствену заштиту лица 
оболелих од ретких болести 4.300.000 

7811216 Трансфери из буџета - 35% накнаде зараде услед 
привремене спречености за рад преко 30 дана у вези 
са одржавањем трудноће 3.300.000 

7811217 Трансфери из буџета по основу доприноса за 
здравствено осигурање за одређена привредна 
друштва по Закључку Владе 250.000 

7811218 Трансфери из буџета због смањене стопе доприноса 
за здравствено осигурање 70.891.000 

781300 Трансфери између организација за обавезно 
социјално осигурање 77.686.667 

781310 Трансфери од организација за обавезно социјално 
осигурање у корист Републичког фонда за 
здравствено осигурање 77.686.667 

781311 Допринос за здравствено осигурање незапослених 
лица који плаћа Национална служба за запошљавање 1.366.667 

781312 Допринос за здравствено осигурање корисника 
пензија и корисника других новчаних накнада који 
плаћа Републички фонд за ПИО осигураника 
запослених 66.000.000 

781313 Трансфери од Републичког фонда за ПИО 
осигураника пољопривредника у корист Републичког 
фонда за здравствено осигурање 2.880.000 

781314 Трансфери од Републичког фонда за ПИО 
осигураника самосталних делатности  у корист 
Републичког фонда за здравствено осигурање 4.870.000 
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781315 Допринос за здравствено осигурање корисника 
новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању  14.000 

781316 Допринос за здравствено осигурање за лица која 
остварују накнаду зараде за време привремене 
спречености за рад (боловање) по прописима о 
здравственом осигурању, који плаћа Републички фонд 
за здравствено осигурање  2.550.000 

781317 Допринос за здравствено осигурање који плаћа 
Национална служба за запошљавање по члану 45. 
Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање  6.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.540 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 1.540 

811000 Примања од продаје непокретности 1.480 

812000 Примања од продаје покретне имовине 50 

813000 Примања од продаје осталих основних средстава  10 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине 1.000 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  463.200.000 

 
 
 2. Расходи и издаци исказани по програмској структури 
 

            (у 000 динара) 

Про-
грам 

Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класи-

фикација ОПИС Износ 

1 2 3 4 5 

1820     

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА  21.424.350 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ 21.424.350 

    410000 Расходи за запослене 3.523.950 

    
411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 2.876.700 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 479.750 

    413000 Накнаде у натури 6.000 

    414000 Социјална давања запосленима 60.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 85.000 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 16.500 

    420000 Коришћење услуга и роба 10.434.700 

    421000 Стални трошкови 900.000 

    422000 Трошкови путовања 8.000 

    423000 Услуге по уговору 2.250.400 

    424000 Специјализоване услуге 1.500 

    425000 Текуће поправке и одржавање 394.800 

    426000 Материјал 6.880.000 

    
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 95.900 
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    441000 Отплата домаћих камата 100 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 95.800 

    460000 Донације, дотације и трансфери 15.000 

    465000 Остале дотације и трансфери 15.000 

    465100 Остале текуће дотације и трансфери 15.000 

    465112 Остале текуће дотације по закону 15.000 

    480000 Остали расходи 307.000 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 32.000 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 265.000 

    

485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа 10.000 

    500000 Издаци за нефинансијску имовину 2.047.800 

    510000 Основна средства 2.047.800 

    511000 Зграде и грађевински објекти 255.000 

    512000 Машине и опрема 677.800 

    515000 Нематеријална имовина 1.115.000 

    
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 5.000.000 

1821   
  ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 130.765.000 

  0001 

471211 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 75.100.000 

  0002 

471211 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА 
СРЕДСТВА У ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 4.900.000 

  0003 471214 СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ 7.925.000 

  0004 471213 ЛЕКОВИ ИЗДАТИ НА РЕЦЕПТ 42.840.000 

1822   
  СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 256.090.650 

  0001 

471215 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У УСТАНОВАМА 
СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 166.830.000 

  0002 

471215 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА 
СРЕДСТВА У УСТАНОВАМА 
СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 84.960.650 

  0003 
471215 ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА 

ОБОЛЕЛИХ ОД РЕТКИХ БОЛЕСТИ 4.300.000 

1823   
  ОСТАЛА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 54.920.000 

  0001 

471292 УСЛУГЕ УСТАНОВА 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА 
ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 4.655.000 

  0002 
471299 ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 6.130.000 

  0003 

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ   1.865.000 

    471221 Здравствена заштита по конвенцији 1.080.000 
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471224 Трошкови слања осигураних лица на 

лечење у иностранству 760.000 

    
471229 Остали трошкови здравствене 

заштите у иностранству 25.000 

  0004 471216 ПОМАГАЛА И НАПРАВЕ 7.325.000 

  0005 
471212 УСЛУГЕ ДИЈАЛИЗЕ (МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ДИЈАЛИЗУ) 4.380.000 

  0006 
471217 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 1.850.000 

  0007 

471219 ИНСТИТУТ/ЗАВОДИ ЗА 
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ И ИНСТИТУТ 
ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ И 
ИМУНОЛОГИЈУ 1.185.000 

  0008 

471110 НАКНАДЕ ЗАРАДЕ УСЛЕД 
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ 
ЗА РАД  26.200.000 

  0009 471191 НАКНАДА ПУТНИХ ТРОШКОВА   1.330.000 

      УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 463.200.000 

 
 

(у 000 динара) 

- укупни приходи и примања 463.200.000 

 - укупни расходи и издаци 463.200.000 

 
 

Члан 3. 
 
Посебан део овог финансијског плана чине: 
1) средства за примарну, секундарну и терцијарну здравствену заштиту, 

утврђена у члану 2. овог финансијског плана, распоређена по наменама, као и 
средства за стоматолошке услуге и лекове издате на рецепт; 

2) процењени укупни приходи и примања и расходи и издаци корисника 
средстава Републичког фонда (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач 
Република Србија, односно локална власт). 

Средства из става 1. тачке 1) овог члана по појединим наменама су: 
 

                                                                                                                          (у 000 динара) 

Р. 
бр. 

Намене за здравствену 
заштиту 

Врста здравствене заштите 

Примарна  
Секундарна и 

терцијарна  Укупно 

Економска 
класифи-

кација Износ 

Економска 
класифи-

кација Износ Износ 

    1 2 3 4 5=2+4 

1. 

Плате и накнаде плате са 
доприносима на терет 
послодавца 471211 61.650.000 471215 128.140.000 189.790.000 
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2. 

Остале намене за 
здравствену заштиту 
(превоз запослених на 
посао и са посла, 
енергенти, исхрана 
болесника, материјални и 
остали трошкови, установе 
ван Плана мреже, Завод за 
судску медицину Ниш и 
Институт за судску 
медицину Нови Сад) 471211 13.450.000 471215 38.690.000 52.140.000 

3. 

Лекови и медицинска 
средства у здравственим 
установама 471211 4.900.000 471215 84.960.650 89.860.650 

4. 

Лекови за лечење лица 
оболелих од ретких 
болести   

 
471215 4.300.000 4.300.000 

I 
РАСХОДИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ Σ(1-4) 471211 80.000.000 471215 256.090.650 336.090.650 

5. Лекови издати на рецепт 471213 42.840.000     42.840.000 

6. Стоматолошке услуге 471214 7.925.000     7.925.000 

II 

РАСХОДИ ПРИМАРНЕ, 
СЕКУНДАРНЕ И 
ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
Σ(1-6)   130.765.000   256.090.650 386.855.650 

 
Процењени укупни приходи и примања и расходи и издаци корисника средстава 

Републичког фонда (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република 
Србија, односно локална власт) из става 1. тачке 2) овог члана су: 

 
 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 
 

                                                                                                                                                  (у 000 динара) 

Ек. 
класифи-

кација Опис Укупно Из буџета  ООСО Донације 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 

  
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 413.845.281 22.357.188 363.472.650 1.030.106 26.985.337 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 405.013.441 22.341.280 363.472.650 1.030.106 18.169.405 

730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ 2.726.515 2.456.820   247.277 22.418 

731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА  200.516 104.311   96.205   

732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД 
МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  165.270     144.820 20.450 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 2.360.729 2.352.509   6.252 1.968 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 19.637.261 231.185 526.027 770.471 18.109.578 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 343.556 6.033 249.758   87.765 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 16.382.505 13.071     16.369.434 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 252.832     260 252.572 

744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА  807.230     769.684 37.546 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  1.851.138 212.081 276.269 527 1.362.261 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 576.470 31.232 527.373   17.865 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА  528.451 30.782 489.036   8.633 
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772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  48.019 450 38.337   9.232 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 363.143.406 722.056 362.419.250 600 1.500 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ  363.143.406 722.056 362.419.250 600 1.500 

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 18.929.789 18.899.987   11.758 18.044 

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 18.929.789 18.899.987   11.758 18.044 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.831.840 15.908     8.815.932 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 56.065 3.448     52.617 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  32.779 3.448     29.331 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ 
ИМОВИНЕ  17.735       17.735 

813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 5.551       5.551 

820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 8.775.775 12.460     8.763.315 

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
ПРОИЗВОДЊЕ 380.427 9.837     370.590 

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 
ПРОДАЈУ  8.395.348 2.623     8.392.725 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 594.776       594.776 

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 585.800       585.800 

911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА  585.800       585.800 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 8.976       8.976 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8.976       8.976 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 414.440.057 22.357.188 363.472.650 1.030.106 27.580.113 

 

 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА  
 

                                                                                                                                                  (у 000 динара) 

Ек. 
класифи-

кација Опис Укупно Из буџета  ООСО Донације 

Из 
осталих 
извора 

1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 

  ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 414.322.152 22.312.188 363.472.650 1.030.106 27.507.208 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  391.652.465 7.974.006 363.472.650 621.271 19.584.538 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 233.258.502 3.914.730 219.277.827 116.620 9.949.325 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)  188.272.983 3.272.474 177.243.049 94.213 7.663.247 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА  33.605.879 545.278 31.756.218 16.178 1.288.205 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 443.143 9.255 342.245 164 91.479 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА  2.971.727 33.891 2.681.953 2.733 253.150 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  5.283.530 49.769 4.862.874 3.123 367.764 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 
ПОСЕБНИ РАСХОДИ  2.681.240 4.063 2.391.488 209 285.480 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 156.066.961 3.920.819 143.309.826 499.768 8.336.548 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  20.182.316 305.208 17.718.667 9.215 2.149.226 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  509.839 21.916 322.212 7.507 158.204 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  5.500.309 563.117 3.009.257 71.209 1.856.726 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  1.340.384 247.557 527.837 5.824 559.166 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  6.682.371 534.368 5.362.496 66.345 719.162 

426000 МАТЕРИЈАЛ  121.851.742 2.248.653 116.369.357 339.668 2.894.064 

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 342.414     164 342.250 

431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И 
ОПРЕМЕ  329.113     164 328.949 
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432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ 
ИМОВИНЕ  10.495       10.495 

434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 65       65 

435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 
ИМОВИНЕ 2.741       2.741 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 128.867 7.065   1.166 120.636 

441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  37.140 1.750   1.166 34.224 

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 91.727 5.315     86.412 

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 610.906 33 573.123   37.750 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  610.906 33 573.123   37.750 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ  1.244.815 131.359 311.874 3.553 798.029 

481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  1.040       1.040 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, 
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ 530.310 4.362 256.761 1.360 267.827 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА  695.777 123.997 55.113 2.193 514.474 

484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ 
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА  8.500       8.500 

485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАНЕТУ ИД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ ОРХАНА 9.188 3.000     6.188 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ  22.669.687 14.338.182   408.835 7.922.670 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 16.474.038 14.239.229   407.335 1.827.474 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ  9.214.694 8.475.070   110.489 629.135 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 7.048.564 5.672.071   288.500 1.087.993 

513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  106.534 28.346   8.346 69.842 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  104.246 63.742     40.504 

520000 ЗАЛИХЕ 6.195.649 98.953   1.500 6.095.196 

522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ  126.136 2.978     123.158 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ  6.069.513 95.975   1.500 5.972.038 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 117.905 45.000     72.905 

610000  ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 65.675       65.675 

611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ 
КРЕДИТОРИМА  61.200       61.200 

614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА 
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ  4.475       4.475 

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 52.230 45.000     7.230 

621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 52.230 45.000     7.230 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 414.440.057 22.357.188 363.472.650 1.030.106 27.580.113 

 

 
У оквиру процењених прихода корисника средстава Републичког фонда 

(здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно 
локална власт) од организација обавезног социјалног осигурања (колона 5) садржани 
су процењени приходи по основу партиципације за пружене услуге, лекове на рецепт и 
медицинско-техничка помагала издата осигураним лицима Републичког фонда у 
износу од 2.210 милиона динара. 

                             
 

                                                                 Члан 4. 
 

 У оквиру прихода и примања и расхода и издатака из члана 2. Финансијског 
плана, Републички фонд остварује приходе и извршава расходе по основу спровођења 

добровољног здравственог осигурања и то:      
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                                                                                                                           (у 000 динара) 

Економска 
класификација Назив Износ 

1 2 3 

7423615 Приходи по основу премије осигурања 19.000 

421111 Трошкови платног промета 100 

423000 Услуге по уговору 400 

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа (расходи по основу 
накнада штета) 10.000 

 
 

Члан 5. 
 
 Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Републичког 
фонда. 
 Друга овлашћена лица у Дирекцији Републичког фонда, Покрајинском фонду за 
здравствено осигурање и директори филијала Републичког фонда могу доносити 
решења и наредбе о исплати средстава у оквиру овлашћења утврђених решењем 
директора Републичког фонда, а у складу са овим финансијским планом и другим 
актима Републичког фонда.  
           Лица из ст. 1. и 2. овог члана, решења и наредбе могу доносити у оквиру 
апропријације утврђене овим финансијским планом. 

 
 

Члан 6. 
 

Директор Републичког фонда одлуком може извршити преусмеравање 
апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатка у складу са одредбама 
закона којим је уређен буџетски систем. 
 
 

Члан 7. 
 

Овај финансијски план, по добијању сагласности Народне скупштине Републике 
Србије, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2023. године. 
 

 
УПРАВНИ ОДБОР  
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1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

  
 Правни основ за доношење финансијског плана Републичког фонда за 
здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) садржан је у одредбама 
члана 38. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18,  31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 - др. закон), којим је утврђено да су 
организације обавезног социјалног осигурања обавезне да припреме финансијске 
планове на основу смерница утврђених Фискалном стратегијом. 

Према истом члану овог закона, надлежно министарство обавезно је да 
финансијски план организације за обавезно социјално осигурање достави министру 
надлежном за послове финансија. 
            У члану 6. Закона о буџетском систему прописано је да финансијски план 
организација обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган организације за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом и другим прописом, уз сагласност 
Народне скупштине.  
            Чланом 241. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19 
- у даљем тексту: Закон) прописано је да Управни одбор Републичког фонда доноси 
финансијски план, што је одређено и Статутом Републичког фонда. 
  
2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  
     
2.1. Правни основ за планирање прихода и примања 
 
 Правни основ за планирање прихода и примања садржан је у одредбама члана 
168. Закона, којим је прописано да се средства за финансирање права из обавезног 
здравственог осигурања обезбеђују уплатом доприноса за обавезно здравствено 
осигурање и из других извора. 
 У члану  253. Закона прописано је да приходе Републичког фонда чине средства 
од:    

 доприноса за обавезно здравствено осигурање,  

 премија за добровољно здравствено осигурање које организује и спроводи 
Републички фонд, 

 имовине којом располаже Републички фонд, 

 домаћих и иностраних кредита и зајмова, 

 других средстава, у складу са законом. 
  
2.1.1. Средства за здравствену заштиту лица из члана 16. Закона 
                        
            Чланом 16. став 4. Закона предвиђено је да се средства за уплату доприноса за 
наведене осигуранике обезбеђују у буџету Републике Србије.  
            Чланом 16. став 1. Закона предвиђено је да се лица која не испуњавају услове за 
стицање својства осигураника из члана 11. Закона, или која не испуњавају услове да буду 
осигурани као чланови породице осигураника, смaтрају осигураницима у смислу Закона, и 
то:      
           1) деца до навршених 18 година живота, школска деца и студенти до краја 
прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година, у складу са законом; 

2) лица у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и 
материнства до 12 месеци након порођаја; 
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3) лица старија од 65 година живота; 
4) особе са инвалидитетом, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, 

као и ментално недовољно развијена лица; 
5) лица у вези са лечењем од заразних болести које су утврђене посебним законом 

којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, 
шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, лица у терминалној фази 
хроничне бубрежне инсуфицијенције, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, 
болести зависности, оболели од ретких болести; као и лица обухваћена здравственом 
заштитом у вези са давањем и примањем органа, ћелија и ткива; 

6) монаси и монахиње; 
7) корисници новчане социјалне помоћи, односно корисници смештаја у установе 

социјалне заштите или у друге породице, односно корисници посебне новчане накнаде за 
родитеља, у складу са законом; 

8) корисници породичне инвалиднине, односно месечног новчаног примања по 
прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата; 

9) незапослена лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са 
овим законом; 

10) корисници помоћи - чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног 
рока; 

11) лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају 
стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији; 

12) жртве насиља у породици;  
13) жртве трговине људима; 
14) жртве тероризма; 
15) борци којима је статус борца утврђен у складу са прописима о заштити бораца. 
 
Ставом 3. истог члана прописано је да се осигураником, у смислу Закона, сматра и 

лице коме је надлежни републички орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног 
лица из бивших република СФРЈ, ако испуњава услов из става 2. овог члана и ако има 
боравиште на територији Републике Србије. 
     
2.1.2. Средства за исплату 35% од основа за накнаду зараде у случају  
          привремене спречености за рад због болести или компликације у вези  
          са одржавањем трудноће  
 

У члану 95. ст. 4. и 5. Закона утврђено је да се у случају привремене спречености 
за рад због болести или компликације 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 Србије која се преносе Републичком 
фонду, који у име и за рачун буџета Републике Србије уплаћује средства на рачун 
послодавца. 

 
2.1.3. Средства за здравствену заштиту лица 
          оболелих од ретких болести  

 
Планирање средстава за здравствену заштиту лица оболелих од одређених ретких 

болести врши се на основу члана 52. ст. 4. и 5. Закона, члана 5. став 2.  Закона о играма 
на срећу („Службени гласник РС“, бр. 18/20).  
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У члану 52. став 4. Закона дефинисано је да се у буџету Републике Србије 
обезбеђују средства за лечење оболелих од одређених врста ретких болести под 
условом да Републички фонд не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење 
тих обољења од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање, као и из других 
извора финансирања у складу са законом. У ставу 5. истог члана, дефинисано је да 
Влада, за сваку календарску годину, на предлог министра надлежног за послове 
здравља, доноси акт којим се утврђују врсте ретких болести, као и друга питања од 
значаја за лечење оболелих од ових болести за које се средства обезбеђују у буџету 
Републике Србије. 
 
2.1.4. Приходи од доприноса за обавезно здравствено осигурање по основу конверзије 
потраживања Републичког фонда за доприносе за здравствено осигурање у трајни 
улог у капиталу привредних друштава  
 

Одлуке о конверзији потраживања доносе се на основу закључака Владе донетих у 
складу са одредбама Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16 - аутентично тумачење), односно Закона о стечају („Службени гласник РС“, 
бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), којима се 
државним повериоцима налаже - препоручује конверзија потраживања у трајни улог у 
капиталу субјекта приватизације. Чланом 2. став 1. тачка 28) Закона о приватизацији  дата 
је дефиниција државних поверилаца, међу којима је са наведеним статусом утврђен 
Републички фонд. Чланом 77. став 1. Закона о приватизацији прописано је да се у 
поступку приватизације, може спровести конверзија потраживања поверилаца у трајни 
улог субјекта приватизације, ако Влада донесе одлуку о конверзији потраживања 
државних поверилаца у трајни улог субјекта приватизације, док је чланом 77. став 2. 
прописано да су државни повериоци дужни да конвертују потраживања у капитал ако је 
Влада донела одлуку из става 1. овог члана. 
 
3. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 
 Правни основ за планирање расхода и издатака Републичког фонда садржан је у 
члану 254. Зaкона у коме је прописано да се средства Републичког фонда користе само 
за намене одређене законом и то за: 

 остваривање права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања, 

 унапређивање система здравственог осигурања, 

 остваривање права осигураних лица из добровољног здравственог осигурања које 
организује и спроводи Републички фонд, 

 трошкове спровођења здравственог осигурања, 

 друге расходе, у складу са законом. 
 
4. ПЛАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 
 
 Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину (у 
даљем тексту: Финансијски план за 2023. годину) сачињен је у складу са параметрима 
које је доставило Министарство финансија 8. новембра 2022. године, Нацртом 
ревидиране Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину и 
договором са представницима Министарства финансија, којима је утврђено следеће: 

 укупни планирани приходи и примања 458.200.000.000 динара; 

 доприноси за здравствено осигурање 286.400.000.000 динара; 

 трансфер из буџета у износу од 83.400.000.000 динара, од којих:  
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- са раздела Министарства финансија 71.190.000.000 динара и то: 70.891.000.000 

динара због смањене стопе доприноса за здравствено осигурање, 250.000.000 
динара по основу доприноса за здравствено осигурање за одређена привредна 
друштва и 49.000.000 динара за пореске олакшице;  

- са раздела Министарства здравља 12.210.000.000 динара и то: 4.600.000.000 
динара за здравствену заштиту лица која се сматрају осигураницима по члану 16. 
став 1. Закона, 3.300.000.000 динара за накнаду зараде у случају привремене 
спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем 
трудноће, 4.300.000.000 динара за здравствену заштиту лица оболелих од ретких 
болести и  10.000.000 динара за подршку активностима Банке репродуктивних 
ћелија; 

 укупни планирани расходи и издаци 458.200.000.000 динара. 
 
 Укупни приходи и примања и расходи и издаци у износу од 458.200.000.000 динара 
увећани су за процењена средства по основу конверзије потраживања Републичког 
фонда од доприноса за обавезно здравствено осигурање у трајни улог у капиталу 
привредних друштава у износу од 5.000.000.000 динара, тако да укупни планирани 
приходи и примања и расходи и издаци у Финансијском плану за 2023. годину износе 
463.200.000.000 динара. 
  За припрему Финансијског плана за 2023. годину коришћено је и следеће: 

 остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду јануар – 
октобар 2022. године; 

 висина обавеза по врстама са пројекцијом на годишњи ниво; 

 подаци Републичког фонда за ПИО и Националне службе за запошљавање о 
планираним трансферима Републичком фонду; 

 подаци прикупљени од здравствених установа чији је оснивач Република  
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и то: процена 
прихода и примања и расхода и издатака за 2023. годину по изворима, процена 
потребних средстава за јубиларне награде, солидарне помоћи и отпремнине за 
уговорене раднике, процена средстава по основу обавеза које произилазе из 
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон); 

 закључци Владе Републике Србије; 

 Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено 
осигурање за 2022. годину (у даљем тексту: Финансијски план за 2022. годину), коју 
је Управни одбор Републичког фонда донео на седници одржаној 31. октобра 2022. 
године, а на коју је Народна скупштина Републике Србије дала сагласност на 
седници одржаној 10. новембра 2022. године. 
 

 
5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ 
     

Републички фонд је правно лице основано Законом са статусом организације за 
обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из здравственог осигурања и 
обезбеђују средства за обавезно здравствено осигурање, у складу са Законом. 
        Републички фонд послује под следећим називом: 
 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
  11000 Београд, Јована Мариновића бр. 2   
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ПИБ 101288707 
МАТИЧНИ БРОЈ 06042945 
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ                6012578688 
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ              075300 
ПОДРАЧУН БУЏЕТСКИХ  
СРЕДСТАВА ДИРЕКЦИЈЕ                840-26650-09 
 
Покрајински фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Покрајински фонд) 

је организациона јединица Републичког фонда. 
У Републичком фонду су, као организациони делови, образоване филијале (чије су 

ниже организационе јединице испоставе) и то: 
 

Р. 
бр. Филијала Седиште 

Број 
испостава 

Број 
истурених 
шалтера 

1. за Севернобачки округ Суботица 2 
 

2. за Средњебанатски округ Зрењанин 4 
 

3. за Севернобанатски округ Кикинда 5 
 

4. за Јужнобанатски округ Панчево 7 
 

5. за Западнобачки округ Сомбор 3 
 

6. за Јужнобачки округ Нови Сад 10 
 

7. за Сремски округ Сремска Митровица 6 
 

8. за Мачвански округ Шабац 7 
 

9. за Колубарски округ Ваљево 5 
 

10. за Подунавски округ Смедерево 2 
 

11. за Браничевски округ Пожаревац 6 
 

12. за Шумадијски округ Крагујевац 6 
 

13. за Поморавски округ Јагодина 5 
 

14. за Борски округ Бор 3 1 

15. за Зајечарски округ Зајечар 2 
 

16. за Златиборски округ Ужице 9 
 

17. за Моравички округ Чачак 3 1 

18. за Рашки округ Краљево 2 1 

19. за Расински округ Крушевац 5 
 

20. за Нишавски округ Ниш 7 
 

21. за Топлички округ Прокупље 3 
 

22. за Пиротски округ Пирот 3 
 

23. за Јабланички округ Лесковац 5 3 

24. за Пчињски округ Врање 7 
 

25. 
за Косовски, Пећки и 
Призренски округ  

Приштина – у 
Грачаници 

6 
 

26. за Косовскомитровачки округ  Косовска Митровица 4 
 

27. за Косовскопоморавски округ  Гњилане 2 
 

28. за град Београд Београд 17 
 

29. Нови Пазар Нови Пазар 1 
 

 
Укупно:   147 6 

  
 Републички фонд има  31 филијалу  (две не функционишу, и то: у Призрену и 
Пећи, a филијала у Грачаници највећим делом покрива подручје ових филијала). 
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 У Републичком фонду функционише 29 филијала у којима осигурана лица 
Републичког фонда остварују права из здравственог осигурања. 
 У Републичком фонду запослено је 1.872 радника.  
 У табеларном прегледу дата је структура запослених радника по стручној спреми: 
 

Степен стручне спреме 
Број 

запослених 
Структура 

(%) 

Стечено високо образовање на студијама II степена у 
трајању од најмање четири године (VII ССС) 922 49,25 

Стечено високо образовање на студијама првог 
степена у трајању до три године (VI ССС) 260 13,89 

Завршена средња стручна школа у четворогодишњем 
трајању (IV ССС) 671 35,84 

Завршена основна школа 19 1,02 

УКУПНО: 1.872 100,00 

 
6. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МРЕЖИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 

 
Републички фонд обезбеђује здравствену заштиту осигураним лицима на основу 

уговора закључених са даваоцима здравствених услуга и то са:  

 здравственим установама из Плана мреже здравствених установа у складу са 
одредбама Уредбе о плану мреже здравствених установа ("Службени  гласник 
РС", бр. 5/20,11/20,52/20, 88/20, 62/21, 69/21, 74/21 и 95/21); 

 даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже.  
 
6.1. Здравствене установе у Плану мреже 
  

Право из здравственог осигурања, односно из здравствене заштите, осигурана 
лица остварују у 333 здравствене установе из Плана мреже и то: 

 

Р.б. Назив здравствене установе 

Број 
здравствених 

установа 

1. Домови здравља 150 

2. Здравствени центри 12 

3. Опште болнице 29 

4. Специјалне болнице 19 

5. Заводи 18 

6. Институти 11 

7. Клинике 7 

8. Клиничко-болнички центри 5 

9. Клинички центри 4 

10. Здравствене установе за рехабилитацију 19 

11. Институти/заводи за јавно здравље 25 

12. Апотеке 27 

13. Војне установе (ВМА) 1 

14. Институт/заводи за трансфузију крви 3 
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15. 
Институт за вирусологију, вакцине и серуме и Завод за 
антирабичну заштиту  2 

16. Завод за судску медицину (Ниш) 1 

  УКУПНО: 333 

6.2. Даваоци здравствених услуга који нису у Плану мреже 
 

Здравствена заштита остварује се и преко: 
- установа социјалне заштите, 
- давалаца здравствених услуга које нису у Плану мреже, а који пружају услуге које 

се не могу обезбедити у оквиру постојећих капацитета здравствених установа у 
Плану мреже, 

- ортопедских и оптичарских предузећа и радњи, 
- апотека у приватном власништву. 

 
7. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 
            Приходи и примања планирани у Финансијском плану за 2023. годину у односу на 
приходе и примања планиране Финансијским планом за 2022. годину износе: 

                                                                             
(у 000 динара) 

Економска 
класифи-

кација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Финансијски 
план за 

2022. годину 

Финансијски 
план за 

2023. годину Разлика Индекс 

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3x100 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  428.896.460 463.197.460 34.301.000 108,00 

720000 СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ 264.100.000 291.400.000 27.300.000 110,34 

721000 Доприноси за социјално 
осигурање 264.100.000 291.400.000 27.300.000 110,34 

721100 Доприноси за социјално 
осигурање на терет 
запослених 123.257.500 136.057.600 12.800.100 110,38 

721200 Доприноси за социјално 
осигурање на терет 
послодавца 127.392.800 140.645.000 13.252.200 110,40 

721300 Доприноси за социјално 
осигурање лица која 
обављају самосталну 
делатност и незапослених 
лица 13.233.800 14.466.000 1.232.200 109,31 

721400 Доприноси за социјално 
осигурање који се не могу 
разврстати 215.900 231.400 15.500 107,18 

730000 ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И 
ТРАНСФЕРИ 90.601.000  -90.601.000  

732000 Донације и помоћи од 
међународних 
организација 1.000  -1.000  

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 90.600.000  -90.600.000  

733100 Текући трансфери од 
других нивоа власти 90.600.000  -90.600.000  
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733160 Текући трансфери од 
других нивоа власти у 
корист организација за 
обавезно социјално 
осигурање 90.600.000  -90.600.000  

733161 Текући трансфери од 
других нивоа власти у 
корист Републичког фонда 
за здравствено осигурање 90.600.000 

 
-90.600.000  

7331611 Трансфери од буџета за 
здравствену заштиту лица 
из члана 16. Закона 4.600.000   -4.600.000  

7331612 Трансфери од буџета за 
подршку активностима 
Банке репродуктивних 
ћелија 100.000   -100.000  

7331613 Трансфери од буџета - 
пореске олакшице 45.900   -45.900  

73316141 Трансфери од буџета за 
превенцију и ублажавање 
последица насталих услед 
болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-
CoV-2  1.400.000   -1.400.000  

7331615 Трансфери од буџета за 
здравствену заштиту лица 
оболелих од ретких 
болести 4.300.000   -4.300.000  

7331616 Трансфери од буџета - 
35% накнаде зараде услед 
привремене спречености 
за рад преко 30 дана у 
вези са одржавањем 
трудноће 3.300.000   -3.300.000  

7331617 Трансфери од буџета по 
основу доприноса за 
здравствено осигурање за 
одређена привредна 
друштва по Закључку 
Владе 250.000   -250.000  

7331618 Трансфери од буџета због 
смањене стопе доприноса 
за здравствено осигурање 76.604.100   -76.604.100  

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 7.857.070 9.410.793 1.553.723 119,77 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 50 50 0 100,00 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 5.408.000 7.409.693 2.001.693 137,01 

742100 Приходи од продаје 
добара и услуга или закупа 
од стране тржишних 
организација 8.000 8.000 0 100,00 
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742160 Приходи од закупа од 
стране тржишних 
организација у корист 
организација за обавезно 
социјално осигурање  8.000 8.000 0 100,00 

742300 Споредне продаје добара 
и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 5.400.000 7.401.693 2.001.693 137,07 

742360 Приходи организација за 
обавезно социјално 
осигурање од споредне 
продаје добара и услуга 
које врше државне 
нетржишне јединице 5.400.000 7.401.693 2.001.693 137,07 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 50 50 0 100,00 

744000 Добровољни трансфери од 
физичих и правних лица 5.000 1.000 -4.000 20,00 

745000 МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  2.443.970 2.000.000 -443.970 81,83 

745100 Мешовити и неодређени 
приходи 2.443.970 2.000.000 -443.970 81,83 

745160 Мешовити и неодређени 
приходи у корист 
организација за обавезно 
социјално осигурање 2.443.970 2.000.000 -443.970 81,83 

745161 Мешовити и неодређени 
приходи у корист 
Републичког фонда за 
здравствено осигурање 643.970 100.000 -543.970 15,53 

745166 Средства од 5% бруто 
премије осигурања од 
аутоодговорности 1.800.000 1.900.000 100.000 105,56 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.195.000 1.300.000 105.000 108,79 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 675.000 780.000 105.000 115,56 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 520.000 520.000 0 100,00 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ  
НИВОУ  65.143.390 161.086.667 95.943.277 247,28 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 65.143.390 161.086.667 95.943.277 247,28 

781100 Трансфери између 
корисника на истом нивоу  83.400.000 83.400.000   
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781120 Трансфери из буџета 
Републике у корист 
организација за обавезно 
социјално осигурање  83.400.000 83.400.000   

781121 Трансфери из буџета 
Републике у корист 
Републичког фонда за 
здравствено осигурање  83.400.000 83.400.000   

7811211 

Трансфери из буџета за 
здравствену заштиту лица 
из члана 16. Закона   4.600.000 4.600.000   

7811212 

Трансфери из буџета за 
подршку активностима 
Банке репродуктивних 
ћелија   10.000 10.000   

7811213 
Трансфери из буџета - 
пореске олакшице   49.000 49.000   

7811215 

Трансфери из буџета за 
здравствену заштиту лица 
оболелих од ретких 
болести   4.300.000 4.300.000   

7811216 

Трансфери из буџета - 
35% накнаде зараде услед 
привремене спречености 
за рад преко 30 дана у 
вези са одржавањем 
трудноће   3.300.000 3.300.000   

7811217 

Трансфери из буџета по 
основу доприноса за 
здравствено осигурање за 
одређена привредна 
друштва по Закључку 
Владе   250.000 250.000   

7811218 

Трансфери из буџета због 
смањене стопе доприноса 
за здравствено осигурање   70.891.000 70.891.000   

781300 Трансфери између 
организација за обавезно 
социјално осигурање 65.143.390 77.686.667 12.543.277 119,25 

781310 Трансфери од 
организација за обавезно 
социјално осигурање у 
корист Републичког фонда 
за здравствено осигурање 65.143.390 77.686.667 12.543.277 119,25 

781311 Допринос за здравствено 
осигурање незапослених 
лица који плаћа 
Национална служба за 
запошљавање 1.352.390 1.366.667 14.277 101,06 
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781312 Допринос за здравствено 
осигурање корисника 
пензија и корисника других 
новчаних накнада који 
плаћа Републички фонд за 
ПИО осигураника 
запослених 54.850.000 66.000.000 11.150.000 120,33 

781313 Трансфери од Републичког 
фонда за ПИО осигураника 
пољопривредника у корист 
Републичког фонда за 
здравствено осигурање 2.450.000 2.880.000 430.000 117,55 

781314 Трансфери од Републичког 
фонда за ПИО осигураника 
самосталних делатности  у 
корист Републичког фонда 
за здравствено осигурање 3.920.000 4.870.000 950.000 124,23 

781315 Допринос за здравствено 
осигурање корисника 
новчаних накнада из члана 
224. Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању  15.000 14.000 -1.000 93,33 

781316 Допринос за здравствено 
осигурање за лица која 
остварују накнаду зараде 
за време привремене 
спречености за рад 
(боловање) по прописима 
о здравственом осигурању, 
који плаћа Републички 
фонд за здравствено 
осигурање  2.550.000 2.550.000 0 100,00 

781317 Допринос за здравствено 
осигурање који плаћа 
Национална служба за 
запошљавање по члану 45. 
Закона о доприносима за 
обавезно социјално 
осигурање  6.000 6.000 0 100,00 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.540 1.540 0 100,00 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 1.540 1.540 0 100,00 

811000 Примања од продаје 
непокретности 1.480 1.480 0 100,00 

812000 Примања од продаје 
покретне имовине 50 50 0 100,00 

813000 Примања од продаје 
осталих основних 
средстава  10 10 0 100,00 

900000 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 2.000 1.000 -1.000 50,00 
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920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.000 1.000 -1.000 50,00 

921000 Примања од продаје 
домаће финансијске 
имовине 2.000 1.000 -1.000 50,00 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА  428.900.000 463.200.000 34.300.000 108,00 

 
Планирани приходи и примања за 2023. годину износе 463.200,00 милиона динара, 

што је за 34.300,00 милиона динара (8,00%) више од планираних приходa и примања за 
2022. годину. 

У складу са чланом 6. Правилникa о изменама и допунама Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени 
гласник РС“, број 130/21), у Финансијском плану за 2023. годину трансфери из буџета 
Републике планирани су у оквиру економске класификације 781121 - Трансфери из 
буџета Републике у корист Републичког фонда за здравствено осигурање, за разлику од 
претходних година када су исти били планирани у оквиру економске класификације 
733161 - Текући трансфери од других нивоа власти у корист Републичког фонда за 
здравствено осигурање.  
 Структура планираних прихода и примања за 2023. и 2022. годину приказана је у 
следећој табели:  

 
                                                                                                                                      (у 000 динара) 

                                                                                                                   
ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

Финансијски 
план за 
2022. 

годину 

Учешће у 
укупним 

приходима и 
примањима у 
Финансијском 

плану за 
2022. годину 

Финансијски 
план за 
2023. 

годину 

Учешће у 
укупним 

приходима и 
примањима у 
Финансијском 

плану за 
2023. годину Разлика Индекс 

  1 2 3 4 5=3-1 3/1x100 

Доприноси за 
здравствено 
осигурање 264.100.000 61,58% 291.400.000 62,91% 27.300.000 110,34 

Трансфери из 
буџета 90.600.000 21,12% 83.400.000 18,01% -7.200.000 92,05 

Трансфери од 
ООСО 65.143.390 15,19% 77.686.667 16,77% 12.543.277 119,25 

Остали приходи 
и примања 9.056.610 2,11% 10.713.333 2,31% 1.656.723 118,29 

УКУПНИ 
ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 428.900.000 100,00% 463.200.000 100,00% 34.300.000 108,00 

 
 

7.1. Приходи од доприноса 
 
 Приходи од доприноса за обавезно здравствено осигурање планирани су на 
основу параметара достављених од стране Министарства финансија и увећани су за 
5.000,00 милиона динара по основу конверзије потраживања Републичког фонда за 
доприносе за здравствено осигурање у трајни улог у капиталу привредних друштава. 
Структура ових прихода планирана је на основу учешћа појединих врста прихода од 
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доприноса у укупнo оствареним приходима од доприноса у периоду јануар - октобар 2022. 
године, при чему су доприноси на терет запослених и на терет послодавца увећани за 
укупно 5.000,00 милиона динара. 
 Приходи по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање планирани су 
на нивоу од 291.400,00 милиона динара, што је за 27.300,00 милиона динара (10,34%) 
више у односу на планиране приходе од доприноса за 2022. годину. У укупним 
планираним приходима и примањима за 2023. годину, ови приходи учествују са 62,91%.   
 Приходи по основу доприноса за здравствено осигурање на терет запослених 
планирани су у износу од 136.057,60 милиона динара, што је за 12.800,10 милиона 
динара (10,38%) више у односу на Финансијски план за 2022. годину.   
 Приходи по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодаваца 
планирани су у износу од 140.645,00 милиона динара, што је за 13.252,20 милиона 
динара (10,40%) више у односу на Финансијски план за 2022. годину.   
 Приходи по основу доприноса за здравствено осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица планирани су у износу од 14.466,00 милиона 
динара, што је за 1.232,20 милиона динара (9,31%) више у односу на Финансијски план за 
2022. годину.  
 Доприноси који се не могу разврстати планирани су у износу од 231,40 милиона 
динара, што је за 15,50 милиона динара (7,18%) више у односу на Финансијски план за 
2022. годину. 
 
7.2. Трансфери из буџета Републике Србије  
 

Укупни трансфери из буџета Републике планирани су у износу од 83.400,00 
милиона динара, што је за 7.200,00 милиона динара (7,95%) мање у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. Ови приходи учествују са 18,01% у укупно планираним 
приходима и примањима за 2023. годину. У Финансијском плану за 2023. годину 
трансфери из буџета Републике планирани су у оквиру економске класификације 781121, 
за разлику од претходних година када су исти били планирани у оквиру економске 
класификације 733161.  
 
7.2.1. Трансфери из буџета за здравствену заштиту лица из члана 16. Закона  
 

На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, 
трансфери из буџета за здравствену заштиту лица из члана 16. Закона планирани су у 
износу од 4.600,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 

Чланом 16. став 1. Закона, прописано је да се осигураницима сматрају и лица која 
не испуњавају услове за стицање својства осигураника из члана 11. Закона и која не 
испуњавају услове да буду осигурани као чланови породице у смислу Закона.   

 Чланом 16. став 3. Закона дефинисано је да се осигураником, у смислу Закона, 
сматра и лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица 
из бивших република СФРЈ или статус расељеног лица ако испуњава услов из става 2. 
овог члана и ако има боравиште на територији Републике Србије. 

Чланом 16. став 4. Закона прописано је да се средства за уплату доприноса за 
лица из из ст. 1. и 3. овог члана обезбеђују у буџету Републике Србије. 

Према подацима Републичког фонда, на дан 30.06.2022. године укупно је 
регистровано 830.018 лица (носилаца осигурања) која се по члану 16. ст. 1. и 3. Закона 
сматрају осигураницима. 

Месечна основица доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која 
се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике износи 13.618,00 динара 
(„Службени гласник РС“, број 49/22). 



 14 

Према расположивим подацима, износ средстава за здравствену заштиту лица по 
члану 16. ст. 1. и 3. Закона, који је потребно планирати у буџету Републике Србије за 
2022. годину износи 13.970,74 милиона динара 

Трансфери из буџета за здравствену заштиту лица из члана 16. Закона планирани 
су у износу од 4.600,00 милиона динара, што је за 9.370,74 милиона динара мање од 
износа који би требало планирати у буџету за 2023. годину у складу са законским 
одредбама. 

 
7.2.2. Трансфери из буџета за подршку активностима Банке репродуктивних ћелија 

 
На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, 

трансфери из буџета за подршку активностима Банке репродуктивних ћелија планирани 
су у износу од 10,00 милиона динара, што је за 90,00 милиона динара мање од 
Финансијског плана за 2022. годину. 

 
 
 

7.2.3. Трансфери из буџета – пореске олакшице 
 

На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, 
трансфери из буџета по основу пореских олакшица планирани су у износу од 49,00 
милиона динара, што је за 3,10 милиона динара више од Финансијског плана за 2022. 
годину. 

 
7.2.4. Трансфери из буџета за здравствену заштиту лица 
          оболелих од ретких болести  

 
Средства за здравствену заштиту лица оболелих од ретких болести планирана су 

на основу параметара достављених од стране Министарства финансија у износу од 
4.300,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 

 
7.2.5. Трансфери од буџета - 35% накнаде зараде услед привремене спречености  
          за рад преко 30 дана у вези са одржавањем трудноће  
 

На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, трансфер 
из буџета по основу 35% накнаде зараде услед привремене спречености за рад преко 30 
дана у вези са одржавањем трудноће за 2022. годину планиран је у износу од 3.300,00 
милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 

 
7.2.6. Трансфери из буџета по основу доприноса за здравствено осигурање за одређена 

привредна друштва по Закључку Владе 
 

На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, 
трансфери из буџета по основу доприноса за здравствено осигурање за одређена 
привредна друштва по Закључку Владе планирани су у износу од 250,00 милиона динара, 
што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 
 
7.2.7. Трансфери из буџета због смањене стопе доприноса за здравствено осигурање   
 

На основу параметара достављених од стране Министарства финансија, 
трансфери из буџета због смањене стопе доприноса планирани су у износу од 70.891,00 
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милиона динара, што је за 5.713,10 милиона динара (7,46%) мање у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. 

 
7.3. Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања 
 
 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања планирани су у 
укупном износу од 77.686,67 милиона динара, што је за 12.543,28 милиона динара 
(19,25%) више у односу на планиране трансфере у 2022. години. Ови приходи учествују 
са 16,77% у укупно планираним приходима и примањима за 2023. годину.  
 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања планирани су на 
основу података достављених од Републичког фонда за ПИО и Националне службе за 
запошљавање.  
           Републички фонд за ПИО доставио је следеће податке о планираним трансферима 
у корист Републичког фонда у 2023. години: 

- планирани трансфери за здравствено осигурање корисника пензија: осигураника 
запослених 66.000,00 милиона динара, осигураника самосталних делатности 
4.870,00 милиона динара и осигураника пољопривредника 2.880,00 милиона 
динара; 

- планирани трансфери по основу доприноса за здравствено осигурање корисника 
новчаних накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском осигурању у 
износу од 14,00 милиона динара. 

            Национална служба за запошљавање доставила је податке о планираним 
трансферима у корист Републичког фонда у 2023. години и то:  

- допринос за здравствено осигурање незапослених лица 1.366,67 милиона динара; 
- допринос за здравствено осигурање по члану 45. Закона о доприносима за 

обавезно социјално осигурање 6,00 милиона динара. 
 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују накнаду зараде за 
време привремене спречености за рад (боловање) по прописима о здравственом 
осигурању, који плаћа Републички фонд, планиран је у износу од 2.550,00 милиона 
динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину.  

 
7.4. Други приходи 
 
 Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, приходи 
по основу новчаних казни и одузете имовинске користи, добровољни трансфер од 
физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) планирани су у укупном 
износу од 9.410,79 милиона динара, што је за 1.553,72 милиона динара (19,77%) више у 
односу на Финансијски план за 2022. годину. Ови приходи су у плану за 2023. годину 
морали бити планирани у знатно вишем износу од реалне пројекције, сходно 
параметрима за израду Финансијског плана за 2023. годину достављеним од стране 
Министарства финансија, којима су лимитирани укупни приходи и примања, приходи од 
доприноса и трансфери од буџета, као и износима трансфера које су доставили 
Републички фонд за ПИО и Национална служба за запошљавање.   
             Приходи од продаје добара и услуга планирани су у износу од 7.409,69 милиона 
динара и обухватају: 

- приходе од закупа од стране тржишних организација, који су планирани у износу од 
8,00 милиона динара;  

- приходе од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне 
јединице, који су планирани у износу од 7.401,69 милиона динара. У оквиру ових 
прихода су приходи од извршених уплата за тестирање на COVID-19 на лични 
захтев, приходи од међународних споразума и конвенција, приходи по основу 
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премије за добровољно здравствено осигурање, издавања здравствених картица и 
др. 

      Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 2.000,00 милиона 
динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. У оквиру мешовитих и 
неодређених прихода најзначајнији су приходи по основу средстава од 5% бруто премије 
осигурања од аутоодговорности, у складу са Законом о обавезном осигурању у 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 - одлука УС), 
који су планирани у износу од 1.900,00 милиона динара, што је за 100,00 милиона динара 
више од  Финансијског плана за 2022. годину. 
 
7.5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у укупном износу од 
1.300,00 милиона динара, што је за 105,00 милиона динара (8,79%) више у односу на 
Финансијски план за 2022. годину.  

У оквиру меморандумских ставки за рефундацију расхода планирани су приходи 
од Фонда за социјално осигурање војних осигураника, приходи од Републичког фонда за 
ПИО, који се користи за исплату боловања до изласка осигураних лица на инвалидску 
комисију (према подацима Републичког фонда за ПИО 200,00 милиона динара), приходи 
од накнаде штете по регресном поступку и др.  

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из текуће године планиране су у 
износу од 780,00 милиона динара, док су меморандумске ставке за рефундацију расхода 
из претходне године планиране у износу од 520,00 милиона динара. 
 
7.6. Примања од продаје нефинансијске имовине 
  
 Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 1,54 
милиона динара и односе се на примања по основу откупа станова и продаје расходоване 
нефинансијске имовине. 
 
7.7. Примања од продаје финансијске имовине 
 
 Примања од продаје финансијске имовине планирана су у износу од 1,00 милиона 
динара. Ова примања односе се на отплату стамбених кредита датих запосленима у 
ранијим годинама.  
 
8. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
   

Финансијским планом за 2023. годину, укупни расходи и издаци су планирани у 
износу од 463.200,00 милиона динара, што је за 34.300,00 милиона динара (8,00%) више у 
односу на расходе и издатке планиране Финансијским планом за 2022. годину. 

Преглед планираних расхода и издатака у 2023. години у односу на 2022. годину, 
приказан је у табели:  

   (у 000 динара) 

Про-
грам 

Про-
грамска 

активност/ 
Пројекат 

Еконо-
мска 

класи-
фикација РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

Финансијски 
план за 2022. 

годину  

Финансијски 
план за 2023. 

годину Разлика Индекс 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5x100 

1820     

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКОГ 
ФОНДА  41.613.500 21.424.350 -20.189.150 51,48 
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  0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ 41.613.500 21.424.350 -20.189.150 51,48 

    410000 Расходи за запослене 3.151.000 3.523.950 372.950 111,84 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 2.557.050 2.876.700 319.650 112,50 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 426.450 479.750 53.300 112,50 

    413000 Накнаде у натури 6.000 6.000  100,00 

    414000 Социјална давања запосленима 60.000 60.000  100,00 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 85.000 85.000  100,00 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 16.500 16.500  100,00 

    420000 Коришћење услуга и роба 30.296.600 10.434.700 -19.861.900 34,44 

    421000 Стални трошкови 800.100 900.000 99.900 112,49 

    422000 Трошкови путовања 8.000 8.000 
 

100,00 

    423000 Услуге по уговору 930.000 2.250.400 1.320.400 241,98 

    424000 Специјализоване услуге 1.500 1.500 
 

100,00 

    425000 Текуће поправке и одржавање 370.000 394.800 24.800 106,70 

    426000 Материјал 28.187.000 6.880.000 -21.307.000 24,41 

    
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања 95.900 95.900  100,00 

    441000 Отплата домаћих камата 100 100  100,00 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 95.800 95.800  100,00 

    460000 Донације, дотације и трансфери 15.000 15.000  100,00 

    465000 Остале дотације и трансфери 15.000 15.000  100,00 

    465100 Остале текуће дотације и трансфери 15.000 15.000  100,00 

    465112 Остале текуће дотације по закону 15.000 15.000  100,00 

    480000 Остали расходи 305.000 307.000 2.000 100,66 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне, пенали 

и камате 32.000 32.000  100,00 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 265.000 265.000  100,00 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 8.000 10.000 2.000 125,00 

    500000 Издаци за нефинансијску имовину 4.750.000 2.047.800 -2.702.200 43,11 

    510000 Основна средства 4.750.000 2.047.800 -2.702.200 43,11 

    511000 Зграде и грађевински објекти 270.000 255.000 -15.000 94,44 

    512000 Машине и опрема 2.780.000 677.800 -2.102.200 24,38 

    515000 Нематеријална имовина 1.700.000 1.115.000 -585.000 65,59 

    
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 3.000.000 5.000.000 2.000.000 166,67 

1821     ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 115.363.000 130.765.000 15.402.000 113,35 

  0001 

471211 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 66.693.000 75.100.000 8.407.000 112,61 

  0002 

471211 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 
У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 4.130.000 4.900.000 770.000 118,64 

  0003 471214 СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ 7.140.000 7.925.000 785.000 110,99 

  0004 471213 ЛЕКОВИ ИЗДАТИ НА РЕЦЕПТ 37.400.000 42.840.000 5.440.000 114,55 

1822   
  СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 218.553.500 256.090.650 37.537.150 117,18 

  0001 

471215 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У УСТАНОВАМА 
СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 146.067.000 166.830.000 20.763.000 114,21 

  0002 

471215 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 
У УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И 
ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 68.186.500 84.960.650 16.774.150 124,60 
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  0003 
471215 ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА 

ОБОЛЕЛИХ ОД РЕТКИХ БОЛЕСТИ 4.300.000 4.300.000 
 

100,00 

1823   
  ОСТАЛА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 53.370.000 54.920.000 1.550.000 102,90 

  0001 

471292 УСЛУГЕ УСТАНОВА 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА 
ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 4.045.000 4.655.000 610.000 115,08 

  0002 
471299 ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 6.130.000 6.130.000  100,00 

  0003 
  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ВАН 

ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   1.865.000 1.865.000  100,00 

    471221 Здравствена заштита по конвенцији 1.080.000 1.080.000  100,00 

    
471224 Трошкови слања осигураних лица на 

лечење у иностранство 760.000 760.000  100,00 

    
471229 Остали трошкови здравствене заштите 

у иностранству 25.000 25.000  100,00 

  0004 471216 ПОМАГАЛА И НАПРАВЕ 6.600.000 7.325.000 725.000 110,98 

  0005 
471212 УСЛУГЕ ДИЈАЛИЗЕ (МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ДИЈАЛИЗУ) 4.380.000 4.380.000 
 

100,00 

  0006 
471217 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ УСТАНОВЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 1.635.000 1.850.000 215.000 113,15 

  0007 

471219 ИНСТИТУТ/ЗАВОДИ ЗА 
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ И ИНСТИТУТ ЗА 
ВИРУСОЛОГИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 1.185.000 1.185.000  100,00 

  0008 

471110 НАКНАДЕ ЗАРАДЕ УСЛЕД 
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА 
РАД  26.200.000 26.200.000  100,00 

  0009 471191 НАКНАДА ПУТНИХ ТРОШКОВА   1.330.000 1.330.000  100,00 

      УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 428.900.000 463.200.000 34.300.000 108,00 

  
Структура планираних расхода и издатака у 2023. и 2022. години приказана је у 

следећој табели: 
                                                                                                                         (у 000 динара)                                           

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

Финансијски 
план за 
2022. 

годину  Учешће  

Финансијски 
план за 
2023. 

годину Учешће  Индекс Разлика 

1 2 3 4 3/1x100 5=3-1 

Здравствена заштита 359.756.500 83,88% 414.245.650 89,43% 115,15 54.489.150 

Накнаде осигураним 
лицима 27.530.000 6,42% 27.530.000 5,94% 100,00 0 

Подршка спровођењу 
послова из 
надлежности 
Републичког фонда 41.613.500 9,70% 21.424.350 4,63% 51,48 -20.189.150 

УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 428.900.000 100,00% 463.200.000 100,00% 108,00 34.300.000 

 
Расходи здравствене заштите планирани су у износу од 414.245,65 милиона 

динара, што је за 54.489,15 милиона динара, односно 15,15% више у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. Расходи здравствене заштите планирани су у оквиру 
програма 1821 - „Примарна здравствена заштита“, програма 1822 - „Секундарна и 
терцијарна здравствена заштита“ и програма 1823 - „Остала права из социјалног 
осигурања“ - програмске активности 0001-0007. 

Расходи за накнаде осигураним лицима планирани су у износу од 27.530,00 
милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. Расходи за накнаде 
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осигураним лицима планирани су у оквиру програма 1823 - „Остала права из социјалног 
осигурања“, програмске активности 0008 и 0009.  
 Расходи и издаци у оквиру програма 1820 - „Подршка спровођењу послова из 
належности Републичког фонда“ планирани су у износу од 21.424,35 милиона динара, 
што је за 20.189,15 милиона динара, односно 48,52% мање у односу на Финансијски план 
за 2022. годину. У оквиру овог програма планирани су издаци по основу набавке домаће 
финансијске имовине (по основу конверзије потраживања Републичког фонда за 
доприносе за здравствено осигурање у трајни улог у капиталу привредних друштава) у 
износу од 5.000,00 милиона динара.  
 
8.1. ПРОГРАМ: ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ  
       НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 
 

Шифра програма: 1820 
Назив програма: Подршка спровођењу послова из надлежности Републичког 

фонда 
Опис програма: Програм „Подршка спровођењу послова из надлежности 

Републичког фонда“ усмерен је на спровођење активности у циљу обезбеђивања 
средстава и остваривања права осигураних лица из обавезног здравственог осигурања и 
то: право на здравствену заштиту, право на накнаду зараде за време привремене 
спречености за рад и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем 
здравствене заштите. Овај програм обухвата и активности којима Републички фонд 
спроводи добровољно здравствено осигурање. 
 

Одговорно лице: Светлана Тадин, директор Сектора за економске послове  
 
8.1.1. Програмска активност: Администрација и управљање 
 

Програм: Подршка спровођењу послова из надлежности Републичког фонда 
Шифра програмске активности: 0001 
Назив програмске активности: Администрација и управљање 
 
Правни основ: Правни основ за планирање расхода и издатака у оквиру 

програмске активности „Администрација и управљање“ су одредбе Закона о 
здравственом осигурању, Закона о буџетском систему, Закона о раду, Статут Републичког 
фонда, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама, Уредба о накнадама и другим примањима запослених у организацијама 
обавезног социјаног осигурања, Одлука о износу средстава која се преносе филијали, 
Закон о приватизацији, Закон о стечају, Закон о заштити становништва од заразних 
болести, Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
заразном болешћу и др.  

 
Опис програмске активности: Програмска активност „Администрација и 

управљање“ обухвата активности којима Републички фонд спроводи обавезно и 
добровољно здравствено осигурање, закључује уговоре са даваоцима здравствених 
услуга, спроводи међународне уговоре о социјалном осигурању, обавља финансијске 
послове, друге стручне, контролне и административне послове и обезбеђује правну и 
другу стручну помоћ осигураним лицима у складу са законом и Статутом. У оквиру својих 
активности, Републички фонд обезбеђује законито, наменско и економично коришћење 
средстава, врши контролу спровођења закључених уговора између филијала и давалаца 
здравствених услуга, врши контролу остваривања права из обавезног здравственог 
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осигурања, обавља послове централизованих јавних набавки у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже здравствених установа у складу са законом и 
прати извршење закључених уговора, обавља послове интерне ревизије и друге послове 
у складу са законом, Статутом и актима Републичког фонда. 

Стручне, административне, финансијске и друге послове у вези са радом и 
пословањем Републичког фонда и спровођењем здравственог осигурања врше запослени 
у оквиру унутрашње организације Републичког фонда утврђене Правилником о 
организацији и систематизацији послова и то у: Дирекцији, Покрајинском фонду, 
филијалама и испоставама филијала образованим у складу са Законом.  

 
Одговорно лице: Светлана Тадин, директор Сектора за економске послове 
 

 Планирани расходи и издаци у оквиру програмске активности „Администрација и 
управљање“   
 
Укупни расходи и издаци у оквиру програмске активности: „Администрација и 

управљање“ (плате за запослене у Републичком фонду, коришћење услуга и роба, издаци 
по основу набавке домаће финансијске имовине и други расходи и издаци) планирани су 
у укупном износу од 21.424,35 милиона динара, од чега се 5.000,00 милиона динара 
односи на издатке по основу набавке домаће финансијске имовине. Ови расходи и издаци 
су у односу на Финансијски план за 2022. годину мањи за 20.189,15 милиона динара. 
Расходи и издаци планирани у оквиру ове програмске активности, обухватају и расходе и 
издатке по основу заразне болести COVID-19. 

 
Расходи за запослене у Републичком фонду планирани су у износу од 3.523,95 

милиона динара, што је за 372,95 милиона динара више у односу на Финансијски план за 
2022. годину. У оквиру ових расхода планирана су средства за: 

- бруто плате запослених у Републичком фонду у износу од 3.356,45 милиона 
динара, што је за 372,95 милиона динара више у односу на Финансијски план за 
2022. годину. Планирана средства обухватају најављено повећање плате за 
12,50% за запослене у Републичком фонду; 

- накнаде у натури у износу од 6,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског 
плана за 2022. годину; 

- социјална давања запосленима у износу од 60,00 милиона динара, што је на нивоу 
Финансијског плана за 2022. годину. Ови расходи се односе на породиљско 
боловање запослених, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају 
смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу 
запослених или чланова уже породице и др.;  

- накнаде трошкова за запослене (трошкови превоза запослених за долазак на рад и 
одлазак са рада) у износу од 85,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског 
плана за 2022. годину;  

- награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 
16,50 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 
 
Расходи за коришћење услуга и роба планирани су у износу од 10.434,70 милиона 

динара, што је за 19.861,90 милиона динара мање у односу на Финансијски план за 2022. 
годину. У оквиру ових расхода планирана су средства за: 

- сталне трошкове у износу од 900,00 милиона динара, што је за 99,90 милиона 
динара више у односу на Финансијски план за 2022. годину. Ови расходи односе се 
на трошкове платног промета, електричне енергије, централног грејања, услуге 
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чишћења, трошкове поштанских услуга достављања здравствених картица на 
кућну адресу осигураног лица и др.;  

- трошкове путовања у износу од 8,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског 
плана за 2022. годину. Ови расходи се односе на трошкове службених путовања 
запослених у Републичком фонду, пре свега надзорника здравственог осигурања; 

- услуге по уговору у износу од 2.250,40 милиона динара, што је за 1.320,40 милиона 
динара више од Финансијског плана за 2022. годину. Ови расходи обухватају 
услуге одржавања софтвера, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, 
накнаде члановима лекарских комисија и др. Средства планирана на овој позицији 
се у највећем делу односе на обавезе преузете по уговорима из области 
информационих система (нов финансијски систем Републичког фонда, систем за 
управљање документацијом (DMS) и други пројекти који се тичу подизања нивоа 
сигурности укупне информационо - комуникационе инфраструктуре Републичког 
фонда);  

- специјализоване услуге у износу од 1,50 милиона динара, што је на нивоу 
Финансијског плана за 2022. годину;  

- текуће поправке и одржавање у износу од 394,80 милиона динара, што је за 24,80 
милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. годину. Ови расходи 
су неопходни због потребе одржавања објеката Републичког фонда; 

- материјал у износу од 6.880,00 милиона динара, што је за 21.307,00 милиона 
динара мање од Финансијског плана за 2022. годину. У оквиру ових расхода 
планирани су расходи за лекове и медицинска средства за лечење и спречавање 
ширења епидемије болести COVID-19, здравствене картице, канцеларијски 
материјал, бензин, потрошни материјал и др. 
   

 Расходи за отплату камата и пратеће трошкове задуживања планирани су у 
износу од 95,90 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. Ова 
позиција обухвата расходе по основу негативних курсних разлика и др.  
 
 Расходи за донације, дотације и трансфере планирани су у износу од 15,00 
милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. Ови расходи односе 
се на измирење обавеза по основу Закона о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом. 
 
 Остали расходи планирани су у износу од 307,00 милиона динара, што је за 2,00 
милиона динара више од Финансијског плана за 2022. годину. У оквиру ових расхода 
планирана су средства за: 

- порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 32,00 милиона динара, 
што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. Ови расходи обухватају 
расходе за порез на имовину Републичког фонда, судске таксе, расходе за 
регистрацију возила и др.;  

- новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 265,00 милиона динара, 
што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину;  

- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу 
од 10,00 милиона динара, што је за 2,00 милиона динара више од Финансијског 
плана за 2022. годину. Ови расходи односе се на накнаде штете по полисама за 
добровољно здравствено осигурање.   

    
 Издаци за основна средства планирани су у износу од 2.047,80 милиона динара, 
што је за 2.702,20 милиона динара мање у односу на Финансијски план за 2022. годину. У 
оквиру ових издатака планирана су средства за: 
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- зграде и грађевинске објекте у износу од 255,00 милиона динара, што је за 15,00 
милиона динара мање од Финансијског плана за 2022. годину. У оквиру ових 
издатака планирана су средства за набавку и уградњу подизних платформи и 
рампи за омогућавање приступачности особама са инвалидитетом, замена 
кровних конструкција на објектима Републичког фонда и др. 

- машине и опрему у износу од 677,80 милиона динара, што је за 2.102,20 милиона 
динара мање у односу на Финансијски план за 2022. годину. У оквиру ове позиције 
планирана су средства и за медицинску опрему за COVID-19 коју Републички фонд 
набавља по закључцима Владе; 

- нематеријалну имовину у износу од 1.115,00 милиона динара, што је за 585,00 
милиона динара мање од Финансијског плана за 2022. годину. У 2023. години 
највећи износ планираних средстава односи се на већ започете пројекте из 
области информационих технологија. Као и претходних година, део планираних 
средстава биће утрошен за набавку годишњих лиценци и софтвера. Ово се пре 
свега односи на антивирусни систем, Microsoft софтвер и пратеће пакете на којима 
се заснива пословање Републичког фонда, као и лиценце за разне мрежне и 
сигурносне уређаје. 
 

 Издаци за набавку домаће финансијске имовине планирани су у износу од 5.000,00 
милиона динара, што је за 2.000,00 милиона динара више од Финансијског плана за 2022. 
годину. Ови издаци односе се на процењени износ за конверзију потраживања 
Републичког фонда за доприносе за здравствено осигурање у трајни улог у капиталу 
привредних друштава.  
 
 
8.2. ПРОГРАМ: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Шифра програма: 1821 
Назив програма: Примарна здравствена заштита 

 
Опис програма: Програмом „Примарна здравствена заштита“ планирана су 

средства за пружање здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда у 
здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже 
здравствених установа, као и од стране давалаца здравствених услуга ван Плана мреже 
здравствених установа за број и/или врсту услуга које није могуће обезбедити у оквиру 
постојећих капацитета здравствених установа из Плана мреже здравствених установа.  

Наведено подразумева обезбеђивање средстава ради пружања услуга и 
обезбеђивања лекова и медицинских средстава у домовима здравља и заводима, као и 
обезбеђивање лекова са А и А1 Листе лекова који су право из обавезног здравственог 
осигурања у апотекама (у државним и приватним апотекама). Такође, наведеним 
програмом планирана су и средства за пружање стоматолошких услуга на примарном 
нивоу здравствене заштите.  

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 

8.2.1. Програмска активност: Пружање услуга здравствене заштите у здравственим 
установама примарне здравствене заштите 
 
Програм: Примарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0001 
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Назив програмске активности: Пружање услуга здравствене заштите у 
здравственим установама примарне здравствене заштите 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање програмске активности „Пружање 

услуга здравствене заштите у здравственим установама примарне здравствене заштите“ 
је Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити и подзаконска акта 
донета за спровођење ових закона (Правилник о садржају и обиму права из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, правилници о ценама здравствених услуга, Закон о заштити 
становништва од заразних болести, Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и др.).  

Опис програмске активности: Програмска активност „Пружање услуга здравствене 
заштите у здравственим установама примарне здравствене заштите“ обухвата средства 
за финансирање откупа плана рада здравствених установа из Плана мреже здравствених 
установа на примарном нивоу здравствене заштите (осим апотека), ради пружања 
здравствене заштите, који се обезбеђује кроз финансирање капацитета здравствених 
установа на примарном нивоу здравствене заштите (плате радника, превоз запослених на 
посао и са посла, трошкови енергената, материјални и остали трошкови), као и средства 
за финансирање здравствене заштите код даваоца здравствених услуга ван Плана мреже 
и то за поједине услуге које није могуће обезбедити по обиму и/или врсти у здравственим 
установама из Плана мреже здравствених установа.  

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 
Циљ 1: обезбеђивање доступности услуга превентивних прегледа деце спортиста и деце 
укључене у школски спорт узраста од шест до 14 година у Заводу за спорт и медицину 
спорта Републике Србије, у складу са расположивим средствима 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2023. 
години 

Циљна 
вредност 
у 2024. 
години 

Циљна 
вредност 
у 2025. 
години 

1. Број превентивних прегледа 

број 
услуга 2021 3.595 6.200 6.300 6.400 

Извор верификације: 
Електронска фактура  

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Пружање услуга здравствене 
заштите у здравственим установама примарне здравствене заштите“ 
 
Расходи у оквиру програмске активности „Пружање услуга здравствене заштите у 

здравственим установама примарне здравствене заштите“ планирани су у износу од 
75.100,00 милиона динара, што је за 8.407,00 милиона динара више у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. 

Ови расходи обухватају расходе за плате и превоз радника, енергенте, 
материјалне и остале трошкове у здравственим установама из Плана мреже 
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здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите, расходе здравствене 
заштите на примарном нивоу које пружају даваоци здравствених услуга ван Плана мреже 
и др.  
 Средства за плате и накнаде плата са доприносима на терет послодавца у 
примарној здравственој заштити планирана су у износу од 61.650,00 милиона динара, што 
је за 6.850,00 милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. годину. 
Планираним средствима обухваћено је најављено повећање плата за 12,50% за 
запослене раднике у здравственим установама. 
 Планирани расходи за остале намене здравствене заштите (превоз радника на 
рад и са рада, енергенте, материјалне и остале трошкове и даваоце здравствених услуга 
ван Плана мреже) износе 13.450,00 милиона динара, што је за 1.557,00 милиона динара 
више у односу на Финансијски план за 2022. годину. Ови расходи су већи у односу на 
Финансијски план за 2022. годину због раста цена енергената и материјалних и осталих 
трошкова. 
           У оквиру материјалних и осталих трошкова планирани су и расходи за отпремнине 
за одлазак у пензију и јубиларне награде радника у примарној здравственој заштити који 
пружају услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, средства за 
измирење обавеза здравствених установа које произилазе из Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и солидарне помоћи сходно 
Посебном колективном уговору за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту ПКУ). 
 Такође, у оквиру расхода за остале намене извршавају се и расходи за награде 
запослених у здравственим установама у јавној својини, који су радно ангажовани на 
пословима у вези са лечењем оболелих и спречавањем ширења епидемије болести 
COVID-19.   
 У оквиру ове програмске активности, планирани су и расходи за даваоце 
здравствених услуга ван Плана мреже за пружање услуга које се по врсти и/или обиму не 
могу обезбедити у здравственим установама у оквиру Плана мреже. Републички фонд је 
у 2022. години закључио уговоре са следећим даваоцима здравствених услуга ван Плана 
мреже: Заводом за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, Школом за 
основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, Заводом за спорт и 
медицину спорта Републике Србије и Медицинским факултетом Приштина. 

 
8.2.2. Програмска активност: Лекови и медицинска средства у здравственим 

установама примарне здравствене заштите 
 
Програм: Примарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0002 
Назив програмске активности: Лекови и медицинска средства у здравственим 
установама примарне здравствене заштите 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на лекове и медицинска средства у здравственим установама примарне 
здравствене заштите представља Закон о здравственом осигурању и подзаконска акта 
донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму права из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања и др.).  
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Опис програмске активности: Програмска активност „Лекови и медицинска 
средства у здравственим установама примарне здравствене заштите“ обухвата трошкове 
лекова и санитетског и медицинског потрошног материјала настале пружањем 
здравствених услуга које су право из обавезног здравственог осигурања у здравственим 
установама из Плана мреже здравствених установа на примарном нивоу здравствене 
заштите.  

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Лекови и медицинска 
средства у здравственим установама примарне здравствене заштите“ 
 
Расходи за лекове и медицинска средства у примарној здравственој заштити 

планирани су у износу од 4.900,00 милиона динара, што је за 770,00 милиона динара 
више у односу на Финансијски план за 2022. годину. Ови расходи су увећани у односу на 
Финансијски план за 2022. годину због повећане потрошње лекова и санитетског и 
медицинског потрошног материјала. 

 
8.2.3. Програмска активност: Стоматолошке услуге 

 
Програм: Примарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0003 
Назив програмске активности: Стоматолошке услуге 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на стоматолошке услуге представља Закон о здравственом осигурању и 
подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму права 
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга, Правилник о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за 
превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава 
обавезног здравственог осигурања  и др.).  
 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Стоматолошке услуге“ 
обухвата средства за откуп плана рада здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите, ради пружања услуга 
стоматолошке здравствене заштите, који се обезбеђује кроз финансирање капацитета 
здравствених установа (плате радника у стоматолошкој здравственој заштити, превоз 
запослених на посао и са посла, лекови и медицинска средства и материјални и остали 
трошкови), као и средства за финансирање стоматолошких услуга које осигураним 
лицима пружају даваоци здравствених услуга ван Плана мреже, а које по обиму и/или 
врсти није могуће обезбедити у постојећим капацитетима здравствених установа из 
Плана мреже здравствених установа. 

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Стоматолошке услуге“ 
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Расходи за стоматолошке услуге планирани су у износу од 7.925,00 милиона 
динара, што је за 785,00 милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. 
годину. 

Ови расходи обухватају средства за плате и превоз запослених радника у 
стоматолошкој здравственој заштити, лекове и медицинска средства и материјалне и 
остале трошкове у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.  

Планираним средствима обухваћено је најављено повећање плата за 12,50% 
запосленим радницима у здравственим установама. 
  У оквиру расхода за стоматолошке услуге планирани су и расходи за отпремнине 
за одлазак у пензију и јубиларне награде радника у стоматолошкој здравственој заштити 
који пружају услуге на терет средстава обавезног здравственог осигурања, средства за 
измирење обавеза здравствених установа које произилазе из Закона о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и солидарне помоћи сходно 
ПКУ и др.  
 У оквиру ове програмске активности планирана су и средства ради пружања услуга 
стоматолошке здравствене заштите које осигураним лицима Републичког фонда пружају 
установе ван Плана мреже. Републички фонд је у 2022. години закључио уговоре са 
следећим даваоцима здравствених услуга ван Плана мреже које пружају стоматолошке 
услуге: Стоматолошким факултетом Београд, Заводом за здравствену заштиту радника 
„Железнице Србије“ и Школом за основно и средње образовање „Милан Петровић“. 
 
8.2.4. Програмска активност: Лекови издати на рецепт 

 
Програм: Примарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0004 
Назив програмске активности: Лекови издати на рецепт 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на лекове издате на рецепт представља Закон о здравственом осигурању и 
подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму права 
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга, Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања и др.).  

 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Лекови издати на рецепт“ 
обухвата трошкове здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања настале 
издавањем лекова на рецепт осигураним лицима Републичког фонда, како у апотекама у 
Плану мреже, тако и у приватним апотекама. 
 

Одговорно лице: Јована Симановић, директор Сектора за лекове и 
фармакоекономију 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Лекови издати на рецепт“ 
 
Расходи за лекове издате на рецепт за 2023. годину планирани су у износу од  

42.840,00 милиона динара, што је за 5.440,00 милиона динара више у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. Ови расходи су планирани на основу процењених 
обавеза које треба извршити до краја 2023. године у које су укључена и средства по 
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основу увођења иновативних лекова на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања. 

 
8.3. ПРОГРАМ: СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Шифра програма: 1822 
Назив програма: Секундарна и терцијарна здравствена заштита 
 
Опис програма: Програмом „Секундарна и терцијарна здравствена заштита“ 

планирана су средства за пружање здравствене заштите осигураним лицима Републичког 
фонда у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите 
из Плана мреже здравствених установа, као и од стране давалаца здравствених услуга 
ван Плана мреже здравствених установа за број и/или врсту услуга које није могуће 
обезбедити у оквиру постојећих капацитета здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа.  

Наведено подразумева обезбеђивање средстава ради пружања услуга и 
обезбеђивање лекова и медицинских средстава у општим и специјалним болницама, 
клиникама, институтима, клиничко-болничким и клиничким центрима. Такође, наведеним 
програмом планирана су и средства за лекове за лечење лица оболелих од ретких 
болести.  
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 

 
 
 
 

8.3.1. Програмска активност: Пружање услуга здравствене заштите у установама 
секундарне и терцијарне здравствене заштите 
 
Програм: Секундарна и терцијарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0001 
Назив програмске активности: Пружање услуга здравствене заштите у установама 
секундарне и терцијарне здравствене заштите 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање програмске активности „Пружање 

услуга здравствене заштите у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ 
је Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити и подзаконска акта 
донета за спроовођење ових закона (Правилник о садржају и обиму права из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, 
Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, правилници о ценама здравствених услуга Закон о заштити 
становништва од заразних болести, Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и др.).  

 
Опис програмске активности: Програмска активност „Пружање услуга здравствене 

заштите у здравственим установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ 
обухвата средства за финансирање откупа плана рада здравствених установа из Плана 
мреже здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите 
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који се обезбеђује кроз финансирање капацитета здравствених установа (плате радника, 
превоз запослених на посао и са посла, трошкови енергената, материјални и остали 
трошкови и трошкови исхране), као и средства за финансирање здравствене заштите код 
даваоца здравствених услуга ван Плана мреже и то за поједине услуге које није могуће 
обезбедити по обиму и/или врсти у здравственим установама из Плана мреже 
здравствених установа.  

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 

            Циљ 2: повећање броја осигураних лица - жена којима се пружа услуга БМПО на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања  

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2023. 
години 

Циљна 
вредност 
у 2024. 
години 

Циљна 
вредност 
у 2025. 
години 

1. Број осигураних лица - 
жена којима се пружа 
услуга БМПО                           
Извор верификације: 
Електронска фактура 

Број 
осигураних 

лица - 
жена 2021 5.322 9.000 10.000 11.000 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Пружање услуга здравствене 
заштите у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ 

 
Расходи у оквиру програмске активности „Пружање услуга здравствене заштите у 

установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ планирани су у износу од 
166.830,00 милиона динара, што је за 20.763,00 милиона динара више у односу на 
Финансијски план за 2022. годину. 

Ови расходи обухватају расходе за плате и превоз радника, енергенте, исхрану, 
материјалне и остале трошкове у здравственим установама из Плана мреже 
здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, 
расходе за пружање здравствене заштите у Заводу за судску медицину Ниш и Институту 
за судску медицину Нови Сад, расходе за пружање здравствене заштите код давалаца 
здравствених услуга ван Плана мреже и др. 
 Средства за плате и накнаде плата са доприносима на терет послодавца у 
секундарној и терцијарној здравственој заштити планирана су у износу од 128.140,00 
милиона динара, што је за 14.240,00 милиона динара више у односу на Финансијски план 
за 2022. годину. Планираним средствима обухваћено је најављено повећање плата за 
12,50% за запослене раднике у здравственим установама. 

 Планирани расходи за остале намене за здравствену заштиту (превоз радника на 
рад и са рада, енергенте, материјалне и остале трошкове, исхрану, Завод за судску 
медицину Ниш и Институт за судску медицину Нови Сад и даваоце здравствених услуга 
ван Плана мреже) износе 38.690,00 милиона динара, што је за 6.523,00 милиона динара 
више у односу на Финансијски план за 2022. годину. 
 У оквиру материјалних и осталих трошкова планирани су и расходи за отпремнине 
за одлазак у пензију и јубиларне награде радника у секундарној и терцијарној 
здравственој заштити који пружају услуге на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, средства за измирење обавеза здравствених установа које произилазе из 
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Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и 
солидарне помоћи сходно ПКУ. 
 Такође, у оквиру расхода за остале намене извршавају се и расходи за награде 
запослених у здравственим установама у јавној својини, који су радно ангажовани на 
пословима у вези са лечењем оболелих и спречавањем ширења епидемије болести 
COVID-19. 
 У оквиру ове програмске активности планирани су и расходи за даваоце 
здравствених услуга ван Плана мреже за пружање услуга које се по врсти и/или обиму не 
могу обезбедити у здравственим установама у оквиру Плана мреже. Републички фонд је 
у 2022. години закључио уговоре са следећим даваоцима здравствених услуга које 
пружају услуге секундарног и тарцијарног нивоа здравствене заштите ван Плана мреже: 
Стоматолошким факултетом Београд, Медицинским факултетом Београд, Медицинским 
факултетом Приштина, Заводом за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, 
као и здравственим установама ван Плана мреже које пружају услуге операције 
пресенилне и сенилне катаракте, услуге лечења неплодности поступцима биомедицински 
потпомогнутог оплођења, услуге хипербаричне оксигенације, здравствене услуге из 
области патохистолошких анализа (молекуларне методе) и области цитогенетике и 
молекуларне генетике и др. 

 
8.3.2. Програмска активност: Лекови и медицинска средства у установама секундарне 

и терцијарне здравствене заштите 
 
Програм: Секундарна и терцијарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0002 
Назив програмске активности: Лекови и медицинска средства у установама 
секундарне и терцијарне здравствене заштите 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на лекове и медицинска средства представља Закон о здравственом осигурању и 
подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму права 
из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга, Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, Правилник о врстама и стандардима медицинских средстава 
која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања и др.).  

 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Лекови и медицинска 
средства у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ обухвата трошкове 
лекова, санитетског и медицинског потрошног материјала, уградног материјала, крви и 
лабилних продуката од крви настале пружањем здравствених услуга које су право из 
обавезног здравственог осигурања у здравственим установама из Плана мреже 
здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.  
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Лекови и медицинска 
средства у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите“ 
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Расходи за лекове и медицинска средства у секундарној и терцијарној 
здравственој заштити планирани су у износу од 84.960,65 милиона динара, што је за 
16.774,15 милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. годину. 
 У оквиру позиције која се односи на лекове и медицинска средства, планирана су 
средства за: лекове у здравственим установама, цитостатике са Листе лекова, лекове који 
се издају по посебном режиму издавања (Ц Листа лекова), лекове за хемофилију, крв и 
продукте од крви, санитетски и медицински потрошни материјал, уградни материјал 
(имплантати у ортопедији, остали уградни материјал у ортопедији, уградни материјал у 
кардиохирургији, пејсмејкере, стентове, графтове и остали уградни материјал), лекове и 
медицинска средства која се финансирају поред Предрачуном утврђених средстава, као и 
за иновативне лекове. 
 Расходи за лекове и медицинска средства обухватају и средства за иновативне 
лекове на терет средстава обавезног здравственог осигурања, увоз донираног 
репродуктивног материјала за вантелесну оплодњу, увођење нових медицинских 
технологија, пружање услуга превентивне здравствене заштите, смањење Листа чекања 
и др. 

 
8.3.3. Програмска активност: Лекови за лечење лица оболелих од ретких болести 

 
Програм: Секундарна и терцијарна здравствена заштита 
Шифра програмске активности: 0003 
Назив програмске активности: Лекови за лечење лица оболелих од ретких болести 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на лекове за лечење лица оболелих од ретких болести представља Закон о 
здравственом осигурању и Правилник о садржају и обиму права из обавезног 
здравственог осигурања и о партиципацији. 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Лекови за лечење лица 
оболелих од ретких болести“ обухвата трошкове лекова за лечење лица оболелих од 
ретких болести утврђених од стране министра надлежног за послове здравља сходно 
члану 52. Закона о здравственом осигурању. 
 

Одговорно лице: Јована Симановић, директор Сектора за лекове и 
фармакоекономију 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Лекови за лечење лица 
оболелих од ретких болести“ 

 
 Расходи за лекове за лечење лица оболелих од ретких болести за 2023. годину 
планирани су на основу достављених параметара од стране Министарства финансија у 
износу од 4.300,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 
Средства за ову намену обезбеђују се из буџета Републике, са раздела Министарства 
здравља.  
 
8.4. ОСТАЛА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА  

 
Шифра програма: 1823 
Назив програма: Остала права из социјалног осигурања 

 
Опис програма: Програм „Остала права из социјалног осигурања“ обухвата 

обезбеђивање средстава и остваривање осталих права на здравствену заштиту 
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(здравствена заштита која није обухваћена програмом примарне здравствене заштите и 
програмом секундарне и терцијарне здравствене заштите) и обезбеђивање средстава и 
остваривање права на накнаде осигураним лицима. 

Здравствена заштита у оквиру овог програма обухвата право на: 
- здравствену заштиту у здравственим установама специјализованим за 

продужену рехабилитацију,  
- здравствену заштиту у институтима/заводима за јавно здравље,  
- здравствену заштиту ван територије Републике Србије, 
- помагала и направе, 
- услуге дијализе (материјал за дијализу), 
- услуге које пружају установе социјалне заштите, 
- услуге Института/завода за трансфузију крви и Института за вирусологију и 

имунологију. 
 
Накнаде осигураним лицима у оквиру овог програма обухватају: 
- накнаде зараде услед привремене неспособности за рад (боловања), 
- накнаде путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите. 

 
Одговорно лице: Светлана Тадин, директор Сектора за економске послове 
 

8.4.1. Програмска активност: Услуге установа специјализованих за продужену 
рехабилитацију 
 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0001 
Назив програмске активности: Услуге установа специјализованих за продужену 
рехабилитацију 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на услуге установа специјализованих за продужену рехабилитацију представља 
Закон о здравственом осигурању и подзаконска акта донета за спровођење овог закона 
(Правилник о садржају и обиму права из обавезног здравственог осигурања и о 
партиципацији, Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим 
установама специјализованим за рехабилитацију, План здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга, Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања и др.). 

 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Услуге установа 
специјализованих за продужену рехабилитацију“ обухвата трошкове здравствене заштите 
(по цени болесничког дана и по цени амбулантно-поликлиничке услуге) настале 
пружањем услуга продужене рехабилитације и амбулантно-поликлиничких услуга које се 
не обезбеђују по врсти и/или обиму у другим здравственим установама из Плана мреже 
здравствених установа на подручју филијале.  

 
Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 

здравствене заштите 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Услуге установа 
специјализованих за продужену рехабилитацију“ 
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Расходи за услуге установа за специјализовану рехабилитацију планирани су за 
2023. годину у износу од 4.655,00 милиона динара, што је за 610,00 милиона динара више 
од Финансијског плана за 2022. годину и обухватају очекивано увећање цена 
здравствених услуга које пружају наведене здравствене установе.  

 
8.4.2. Програмска активност: Институти и заводи за јавно здравље 

 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0002 
Назив програмске активности: Институти и заводи за јавно здравље 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на институте и заводе за јавно здравље представља Закон о здравственом 
осигурању и подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и 
обиму права из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о 
уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима 
здравствених услуга, Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања, Правилник о имунизацији и начину заштите 
лековима, Закон о заштити становништва од заразних болести, Одлука о проглашењу 
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и др.). 

 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Институти и заводи за јавно 
здравље“ обухвата трошкове здравствене заштите (по цени здравствене услуге) 
осигураних лица настале пружањем услуга микробиологије, паразитологије и 
вирусологије. Такође, наведеном активношћу обухваћењи су и трошкови услуга 
епидемиологије, послова у вези са спровођењем обавезне имунизације и послова и 
задатака из области социјалне медицине, као и трошкови набавке вакцина.  
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Институти и заводи за јавно 
здравље“ 
 
Расходи за услуге института и завода за јавно здравље планирани су за 2023. 

годину у износу од 6.130,00 милиона динара, што је на нивоу  Финансијског плана за 2022. 
годину.  

Планирани расходи за заводе за јавно здравље обухватају средства за пружање 
услуга микробиологије, епидемиологије и социјалне медицине, средства за вакцине за 
обавезну имунизацију у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите 
лековима, као и расходе за Завод за антирабичну заштиту – Патеров завод. 

 
8.4.3. Програмска активност: Остваривање права ван територије Републике Србије 

 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0003 
Назив програмске активности: Остваривање права ван територије Републике 

Србије 
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Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у иностранству 
представља Закон о здравственом осигурању и подзаконска акта донета за спровођење 
овог закона (Правилник о садржају и обиму права из обавезног здравственог осигурања и 
о партиципацији, Правилник о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење 
у иностранство, међународни споразуми о социјалном осигурању). 

 
 Опис програмске активности: Програмска активност „Остваривање права ван 

територије Републике Србије“ обухвата расходе по основу здравствене заштите по 
конвенцији, расходе по основу коришћење здравствене заштите у иностранству и расходе 
по основу упућивања осигураних лица на лечење у иностранство. 
 

Одговорно лице: др Рада Милићевић, директор Сектора за здравствено осигурање 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности “Остваривање права ван 
територије Републике Србије“ 
 
Расходи за остваривање права на здравствену заштиту ван територије Републике 

Србије планирани су у износу од 1.865,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског 
плана за 2022. годину. 

У оквиру ових расхода планирани су: 
- расходи по основу спровођења међународних споразума о социјалном осигурању 

(конвенције) у износу од 1.080,00 милиона динара; 
- расходи по основу упућивања осигураних лица на лечење у иностранство у 

износу од 760,00 милиона динара; 
- остали трошкови здравствене заштите у иностранству у износу од 25,00 милиона 

динара.  
 
 
 

8.4.4. Програмска активност: Помагала и направе 
 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0004 
Назив програмске активности: Помагала и направе 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање права осигураних лица на помагала 

и направе (медицинско-техничка помагала) представља Закон о здравственом осигурању 
и подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму 
права из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, Правилник о медицинско-
техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања 
и др.). 

 
Опис програмске активности: Програмска активност „Помагала и направе“ 

обухвата расходе за медицинско-техничких помагала, која издају на налог државне и 
приватне апотеке и добављачи за медицинско-техничка помагала. 
 

Одговорно лице: мр Драган Матић, заменик директора Сектора за финансијско 
планирање, анализу, извештавање и финансијску контролу 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Помагала и направе“ 
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Расходи за помагала и направе планирани су у износу од 7.325,00 милиона 
динара, што је за 725,00 милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. 
годину. Ови расходи планирани су у већем износу у односу на Финансијски план за 2022. 
годину по основу проширивања права дефинисаних Предлогом правилника о изменама и 
допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима који је усвојио Управни одбор 
Републичког фонда, као и по основу очекиваног повећања цена помагала. 

Ови расходи обухватају средства за помагала која се издају у апотекама, као и 
медицинско-техничка помагала која се обезбеђују преко добављача. 

 
8.4.5. Програмска активност: Услуге дијализе (материјал за дијализу) 

 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0005 
Назив програмске активности: Услуге дијализе (материјал за дијализу) 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на услуге дијализе представља Закон о здравственом осигурању и подзаконска 
акта донета за спровођење овог закона (Правилник о садржају и обиму права из 
обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, План здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у Републици Србији, Правилник о уговарању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 
услуга, Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, Правилник о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и др.). 

 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Услуге дијализе (материјал за 
дијализу)“ обухвата трошкове здравствене заштите осигураних лица оболелих од 
терминалне хроничне бубрежне инсуфицијенције настале пружањем услуга дијализе у 
здравственим установама из Плана мреже и ван Плана мреже здравствених установа. 
Такође, наведеном активношћу планирана су и средства за пружање услуга дијализе 
осигураним лицима у кућним условима.  
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Услуге дијализе (материјал за 
дијализу)“ 

 
Расходи за услуге дијализе (материјал за дијализу) планирани су за 2023. годину у 

износу од 4.380,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину. 
Ови расходи обухватају и средства за материјал и накнаде трошкова за дијализе које се 
извршавају у кућним условима. 

 
8.4.6. Програмска активност: Услуге које пружају установе социјалне заштите 

 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0006 
Назив програмске активности: Услуге које пружају установе социјалне заштите 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на услуге које пружају установе социјалне заштите представља Закон о 
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здравственом осигурању и подзаконска акта донета за спровођење овог закона 
(Правилник о садржају и обиму права из обавезног здравственог осигурања и о 
партиципацији, План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 
Републици Србији, Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, Правилник о Листи лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и др.). 
 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Услуге које пружају установе 
социјалне заштите“ обухвата средства за обезбеђивање здравствене заштите осигураним 
лицима смештеним у установама социјалне заштите.  
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 

 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Услуге које пружају установе 
социјалне заштите“ 

 
  Расходи за програмску активност „Услуге које пружају установе социјалне 
заштите“ планирани су за 2023. годину у износу од 1.850,00 милиона динара, што је за 
215,00 милиона динара више у односу на Финансијски план за 2022. годину. Планираним 
средствима обухваћено је најављено повећање плата запослених за 12,50%, као и 
потребна средства за лекове и санитетски и медицински потрошни материјал за пружање 
услуга здравствене заштите корисницима установа социјалне заштите. 
 
8.4.7. Програмска активност: Институт/заводи за трансфузију крви и Институт за 

вирусологију и имунологију 
 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0007 
Назив програмске активности: Институт/заводи за трансфузију крви и Институт за 

вирусологију и имунологију 
 
Правни основ: Правни основ за финансирање здравствене заштите у делу који се 

односи на институт/заводе за трансфузију крви и институт за вирусологију и имунологију 
представља Закон о здравственом осигурању и подзаконска акта донета за спровођење 
овог закона (Правилник о садржају и обиму права из обавезног здравственог осигурања и 
о партиципацији, План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у 
Републици Србији, Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, Закон о заштити 
становништва од заразних болести, Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу и др.). 
 
  Опис програмске активности: Програмска активност „Институт/заводи за 
трансфузију крви и институт за вирусологију и имунологију“ обухвата средства за 
пружање здравствене заштите осигураним лицима у институту/заводу за трансфузију 
крви и институту за вирусологију и имунологију.   
 

Одговорно лице: др Мирјана Узуновић Мако, директор Сектора за уговарање 
здравствене заштите 
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 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Институт/заводи за 
трансфузију крви и Институт за вирусологију и имунологију“ 

 
 Расходи који се односе на пружање услуга Института за трансфузију крви Србије и 

завода за трансфузију крви Нови Сад и Ниш, Института за вирусологију, вакцине и серуме 
„Торлак“ и Завода за биоциде и медицинску екологију планирани су у износу од 1.185,00 
милиона динара, што је на нивоу Финансијског плана за 2022. годину.  
 
8.4.8. Програмска активност: Накнаде зараде услед привремене неспособности за рад 

 
Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0008 
Назив програмске активности: Накнаде зараде услед привремене неспособности за 

рад 
Правни основ: Правни основ за програмску активност „Накнаде зараде услед 

привремене неспособности за рад“ представља Закон о здравственом осигурању и 
подзаконска акта донета за спровођење овог закона (Правилник о медицинско-
доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад и Правилник 
о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања). 

 
Опис програмске активности: Програмска активност „Накнаде зараде услед 

привремене неспособности за рад“ обухвата средства ради остваривања права 
осигураних лица на накнаде зараде услед привремене неспособности за рад (боловања) 
преко 30 дана у складу са Законом. Сходно Закону, утврђено је да се у случају 
привремене спречености за рад, на терет средстава обавезног здравственог осигурања 
обезбеђује накнада зараде почев од 31. дана привремене спречености за рад у износу од 
65% од основа за накнаду зараде, осим за накнаде зараде услед привремене 
спречености за рад преко 30 дана у вези са одржавањем трудноће за коју се накнада 
зараде обезбеђује у висини од 100% основа за накнаду зараде, с тим што се из средстава 
обавезног здравственог осигурања обезбеђује износ од 65% од основа за накнаду зараде, 
а износ од 35% од основа за накнаду зараде из средстава буџета Републике Србије која 
се преносе Републичком фонду. 

 
Одговорно лице: мр Драган Матић, заменик директора Сектора за финансијско 

планирање, анализу, извештавање и финансијску контролу 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Накнаде зараде услед 
привремене неспособности за рад“ 

 
Планирани расходи за накнаде зараде услед привремене непособности за рад за 

2023. годину износе 26.200,00 милиона динара што је на нивоу Финансијског плана за 
2022. годину. У оквиру ових расхода, обухваћени су и расходи за 35% накнаде зараде 
услед привремене спречености за рад преко 30 дана у вези са одржавањем трудноће, у 
износу од 3.300,00 милиона динара, за које се средства обезбеђују у буџету Републике 
Србије. 

  
8.4.9. Програмска активност: Накнада путних трошкова 

 
 Програм: Остала права из социјалног осигурања 
Шифра програмске активности: 0009 
Назив програмске активности: Накнада путних трошкова 
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Правни основ: Правни основ за програмску активност „Накнада путних трошкова“ 

представља Закон о здравственом осигурању и Правилник о начину и поступку 
остваривања права из обавезног здравственог осигурања. 

 
Опис програмске активности: Програмска активност „Накнада путних трошкова“ 

обухвата средства ради остваривања права на накнаду путних трошкова осигураних лица 
у вези са коришћењем здравствене заштите. Сходно Закону, накнада трошкова превоза у 
вези са коришћењем здравствене заштите, обезбеђује се осигураним лицима, као и 
пратиоцу осигураног лица, у случају упућивања у здравствену установу ван подручја 
матичне филијале, ако је здравствена установа удаљена најмање 50 километара од 
места његовог становања, у складу са одредбама Закона. Накнада трошкова превоза 
припада осигураном лицу када је од изабраног лекара, здравствене установе или 
надлежне лекарске комисије упућен или позван у друго место ван подручја матичне 
филијале у вези са остваривањем здравствене заштите или ради оцене привремене 
спречености за рад. Изузетно, осигураном лицу упућеном на хемодијализу, као и на 
хемио и радио терапију, детету до навршених 18 година живота и старијем лицу које је 
тешко душевно или телесно ометено у развоју, упућеним на свакодневно лечење и 
рехабилитацију у здравствену установу, односно приватну праксу, ван места 
пребивалишта у друго место на подручју матичне филијале, припада накнада трошкова 
превоза на основу мишљења лекарске комисије. 

 
Одговорно лице: мр Драган Матић, заменик директора Сектора за финансијско 

планирање, анализу, извештавање и финансијску контролу 
 

 Планирани расходи у оквиру програмске активности „Накнада путних трошкова“ 
 
Расходи за путне трошкове осигураних лица у вези са коришћењем здравствене 

заштите планирани су у износу од 1.330,00 милиона динара, што је на нивоу Финансијског 
плана за 2022. годину. 

 
9. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА 
 

Чланом 2. Закона о буџетском систему прописано је да Финансијски план 
Републичког фонда садржи и финансијске планове корисника средстава Републичког 
фонда (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Република Србија, односно 
локална власт, које Републичком фонду достављају образац 5 - Извештај о извршењу 
буџета).  

Републички фонд се обратио здравственим установама за доставу процењених 
прихода и примања и расхода и издатака по изворима финансирања за 2023. годину. 
Подаци достављени од стране здравствених установа о процењеним приходима и 
примањима и расходима и издацима из буџета, донација и из осталих извора су 
коришћени за израду процењених прихода и примања и расхода и издатака здравствених 
установа за 2023. годину из члана 3. став 3. Финансијског плана за 2023. годину. 

Укупно процењени приходи и примања корисника средстава Републичког фонда у 
2023. години износе 414.440,06 милиона динара и процењени су по изворима 
финансирања.  

Најзначајнији приходи и примања су од организација обавезног социјалног 
осигурања, односно Републичког фонда и износе 363.472,65 милиона динара (87,70% 
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укупних прихода и примања). Највећи удео у приходима од ООСО имају приходи од 
трансфера између корисника на истом нивоу (99,71%).  

У оквиру процењених прихода и примања корисника средстава Републичког фонда 
од организација обавезног социјалног осигурања (колона 5) садржани су процењени 
приходи по основу партиципације за пружене услуге, лекове на рецепт и медицинско-
техничка помагала издата осигураним лицима Републичког фонда у износу од 2.210,00 
милиона динара (економскa класификацијa 781000).  

Структура процењених прихода од партиципације у 2023. години приказана је у 
следећој табели:  

                                                                                                (у милионима динара) 

Ред. 
бр. Врста 

Процењена 
партиципација Структура  

1. Лекови на рецепт (без приватних апотека) 1.629,00 73,71% 

2. Примарна здравствена заштита 367,00 16,61% 

3. 
Секундарна и терцијарна здравствена 
заштита 

163,00 7,38% 

4. Стоматологија 23,30 1,05% 

5. Установе специјализоване за рехабилитацију 22,00 0,99% 

6. Заводи за јавно здравље 5,00 0,23% 

7. Институт и заводи за трансфузију  0,30 0,01% 

8. 
Помагала у апотекама (без приватних 
апотека) 

0,40 0,02% 

  УКУПНО: 2.210,00 100,00% 

 
Приходи и примања из осталих извора планирани су у износу од 27.580,11 

милиона динара и учествују са 6,65% у укупним приходима и примањима.   
Приходи и примања из буџета планирани су у износу од 22.357,19 милиона динара 

и чине их приходи и примања од Републике, аутономне покрајине и општине. Ови 
приходи чине 5,39% укупних прихода и примања. 

Приходи од донација планирани су у износу од 1.030,11 милиона динара и чине 
0,25% укупно планираних прихода и примања. 

Укупно пројектовани расходи и издаци корисника средстава Републичког фонда у 
2023. години износе 414.440,06 милиона динара и пројектовани су по изворима 
финансирања. 

Укупни расходи и издаци највећим делом су финансирани од стране организација 
обавезног социјалног осигурања, односно Републичког фонда и износе 363.472,65 
милиона динара (87,70% укупних расхода и издатака).  

Планирани расходи здравствене заштите у износу од 414.245,65 милиона динара 
односе се на све даваоце здравствених услуга, укључујући и оне који не достављају 
образац 5 (Извештај о извршењу буџета) Републичком фонду (установе ван Плана 
мреже, приватне апотеке, добављачи за помагала, установе социјалне заштите и др). 
Такође, расходи везани за трошкове лечења у иностранству се не укључују у колону од 
ООСО. Самим тим, планирани расходи здравствене заштите су већи од планираних 
расхода у колони 5 (од ООСО). 

У укупним расходима и издацима расходи за запослене учествују са 56,28% и 
износе 233.258,50 милиона динара. Од тога, зараде износе 221.878,86 милиона динара, 
које се највећим делом обезбеђују из средстава Републичког фонда (208.999,27 милиона 
динара, што је 94,20% укупних зарада), која су намењена здравственим установама за 
зараде за уговорени број радника и средстава које здравствене установе остварују по 
основу фактурисаних услуга, а из којих врше исплату зарада.  
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Расходи и издаци финансирани из осталих извора планирани су у износу од 
27.580,11 милиона динара и чине 6,65% укупних расхода и издатака.  

Расходи и издаци финансирани из буџета планирани су у износу од 22.357,19 
милиона динара и чине 5,39% укупно планираних расхода и издатака. Ови расходи и 
издаци финансирани су из три врсте извора: од Републике, аутономне покрајине и 
општине. 

Расходи и издаци финансирани из донација чине 0,25% укупних расхода и 
издатака и износе 1.030,11 милиона динара. 

Апотеке остварују сопствене приходе по основу продаје лекова, магистралних 
препарата, као и немедицинских средстава чија се продаја врши слободно на тржишту.  

Центри за рехабилитацију остварују сопствене приходе пружањем услуга из 
области здравственог туризма, као и пружањем здравствених услуга рехабилитације на 
тржишту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Ј Е К Ц И Ј А 
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ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
На основу параметара достављених од стране Министарства финансија и Нацрта 

ревидиране Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, 
полазећи од пројекције прихода и примања и расхода и издатака за 2023. годину, 
утврђена је пројекција прихода и примања и расхода и издатака за 2024. и 2025. годину и 
то: 
 
 

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 

                                                                                                                 (у 000 динара) 

Економска 
класифи-

кација ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Финансијски 
план за 2024. 

годину 

Финансијски 
план за 

2025. годину 

1 2 3 4 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  494.497.400 524.897.300 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 312.749.000 331.764.000 

721000 Доприноси за социјално осигурање 312.749.000 331.764.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет 
запослених 146.145.000 155.023.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет 
послодавца 151.073.000 160.250.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица 
која обављају самосталну делатност и 
незапослених лица 15.287.000 16.234.000 

721400 Доприноси за социјално осигурање који се 
не могу разврстати 244.000 257.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 9.542.400 10.257.300 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 50 50 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 7.429.500 8.016.000 

742100 Приходи од продаје добара и услуга или 
закупа од стране тржишних организација 8.500 9.000 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација за 
обавезно социјално осигурање  8.500 9.000 

742300 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице 7.421.000 8.007.000 

742360 Приходи организација за обавезно 
социјално осигурање од споредне продаје 
добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 7.421.000 8.007.000 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 50 50 

744000 Добровољни трансфери од физичих и 
правних лица 1.000 1.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  2.111.800 2.240.200 

745100 Мешовити и неодређени приходи 2.111.800 2.240.200 
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745160 Мешовити и неодређени приходи у корист 
организација за обавезно социјално 
осигурање 2.111.800 2.240.200 

745161 Мешовити и неодређени приходи у корист 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање 105.000 110.000 

745166 Средства од 5% бруто премије осигурања 
од аутоодговорности 2.006.800 2.130.200 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1.372.000 1.457.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 823.000 874.000 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 549.000 583.000 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ  НИВОУ  170.834.000 181.419.000 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 170.834.000 181.419.000 

781100 Трансфери између корисника на истом 
нивоу 88.787.000 94.365.000 

781120 Трансфери из буџета Републике у корист 
организација за обавезно социјално 
осигурање 88.787.000 94.365.000 

781121 Трансфери из буџета Републике у корист 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање 88.787.000 94.365.000 

7811211 Трансфери из буџета за здравствену 
заштиту лица из члана 16. Закона 4.860.000 5.160.000 

7811212 Трансфери из буџета за подршку 
активностима Банке репродуктивних ћелија 10.000 10.000 

7811213 Трансфери из буџета - пореске олакшице 51.000 54.000 

7811215 Трансфери из буџета за здравствену 
заштиту лица оболелих од ретких болести 5.200.000 5.600.000 

7811216 Трансфери из буџета - 35% накнаде зараде 
услед привремене спречености за рад преко 
30 дана у вези са одржавањем трудноће 3.486.000 3.702.000 

7811217 Трансфери из буџета по основу доприноса 
за здравствено осигурање за одређена 
привредна друштва по Закључку Владе 263.000 279.000 

7811218 Трансфери из буџета због смањене стопе 
доприноса за здравствено осигурање 74.917.000 79.560.000 

781300 Трансфери између организација за 
обавезно социјално осигурање 82.047.000 87.054.000 

781310 Трансфери од организација за обавезно 
социјално осигурање у корист Републичког 
фонда за здравствено осигурање 82.047.000 87.054.000 

781311 Допринос за здравствено осигурање 
незапослених лица који плаћа Национална 
служба за запошљавање 1.443.000 1.531.000 
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781312 Допринос за здравствено осигурање 
корисника пензија и корисника других 
новчаних накнада који плаћа Републички 
фонд за ПИО осигураника запослених 69.720.000 74.030.000 

781313 Трансфери од Републичког фонда за ПИО 
осигураника пољопривредника у корист 
Републичког фонда за здравствено 
осигурање 3.033.000 3.219.000 

781314 Трансфери од Републичког фонда за ПИО 
осигураника самосталних делатности  у 
корист Републичког фонда за здравствено 
осигурање 5.136.000 5.452.000 

781315 Допринос за здравствено осигурање 
корисника новчаних накнада из члана 224. 
Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању  15.000 16.000 

781316 Допринос за здравствено осигурање за лица 
која остварују накнаду зараде за време 
привремене спречености за рад (боловање) 
по прописима о здравственом осигурању, 
који плаћа Републички фонд за здравствено 
осигурање  2.694.000 2.800.000 

781317 Допринос за здравствено осигурање који 
плаћа Национална служба за запошљавање 
по члану 45. Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање  6.000 6.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.600 1.700 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 1.600 1.700 

811000 Примања од продаје непокретности 1.540 1.640 

812000 Примања од продаје покретне имовине 50 50 

813000 Примања од продаје осталих основних 
средстава  10 10 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.000 1.000 

921000 Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 1.000 1.000 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  494.500.000 524.900.000 
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II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИСКАЗАНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ 
 

                                                                                                                                   (у 000 динара) 

Про
-

гра
м 

Програмск
а 

активност/ 
Пројекат 

Економск
а класи-
фикација ОПИС 

Финансијск
и план за 

2024. 
годину 

Финансијск
и план за 

2025. 
годину 

1 2 3 4 5 6 

182
0     

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА  20.239.000 21.184.400 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ 20.239.000 21.184.400 

    410000 Расходи за запослене 3.723.300 3.954.600 

    
411000 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 3.040.000 3.229.000 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 507.000 538.000 

    413000 Накнаде у натури 6.300 6.600 

    
414000 Социјална давања 

запосленима 63.000 67.000 

    
415000 Накнаде трошкова за 

запослене 90.000 96.000 

    
416000 Награде запосленима и 

остали посебни расходи 17.000 18.000 

    420000 Коришћење услуга и роба 9.093.000 9.657.700 

    421000 Стални трошкови 951.000 1.010.000 

    422000 Трошкови путовања 8.400 9.000 

    423000 Услуге по уговору 444.000 472.000 

    424000 Специјализоване услуге 1.600 1.700 

    425000 Текуће поправке и одржавање 417.000 443.000 

    426000 Материјал 7.271.000 7.722.000 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 101.100 107.100 

    441000 Отплата домаћих камата 100 100 

    
444000 Пратећи трошкови 

задуживања 101.000 107.000 

    
460000 Донације, дотације и 

трансфери 16.000 17.000 

    465000 Остале дотације и трансфери 16.000 17.000 

    
465100 Остале текуће дотације и 

трансфери 16.000 17.000 

    
465112 Остале текуће дотације по 

закону 16.000 17.000 

    480000 Остали расходи 324.600 344.000 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали 34.000 36.000 

    
483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 280.000 297.000 
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485000 Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 10.600 11.000 

    
500000 Издаци за нефинансијску 

имовину 1.981.000 2.104.000 

    510000 Основна средства 1.981.000 2.104.000 

    511000 Зграде и грађевински објекти 269.000 286.000 

    512000 Машине и опрема 690.000 733.000 

    515000 Нематеријална имовина 1.022.000 1.085.000 

    
621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5.000.000 5.000.000 

182
1   

  ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

139.192.00
0 

147.734.00
0 

  0001 

471211 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 
ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 80.366.000 85.275.000 

  0002 

471211 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА 
СРЕДСТВА У 
ЗДРАВСТВЕНИМ 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 5.178.000 5.490.000 

  0003 471214 СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ 8.375.000 8.895.000 

  0004 471213 ЛЕКОВИ ИЗДАТИ НА РЕЦЕПТ 45.273.000 48.074.000 

182
2   

  СЕКУНДАРНА И 
ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

276.552.00
0 

293.918.60
0 

  0001 

471215 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 
УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ 
И ТЕРЦИЈАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

178.306.00
0 

189.215.00
0 

  0002 

471215 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА 
СРЕДСТВА У УСТАНОВАМА 
СЕКУНДАРНЕ И 
ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ 93.046.000 99.103.600 

  0003 

471215 ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА 
ОБОЛЕЛИХ ОД РЕТКИХ 
БОЛЕСТИ 5.200.000 5.600.000 

182
3   

  ОСТАЛА ПРАВА ИЗ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 58.517.000 62.063.000 

  0001 

471292 УСЛУГЕ УСТАНОВА 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЗА 
ПРОДУЖЕНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 4.919.000 5.224.000 

  0002 
471299 ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА 

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 6.478.000 6.880.000 
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  0003 

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ВАН 
ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ   2.105.000 2.170.000 

    
471221 Здравствена заштита по 

конвенцији 1.300.000 1.365.000 

    

471224 Трошкови слања осигураних 
лица на лечење у 
иностранству 780.000 780.000 

    
471229 Остали трошкови здравствене 

заштите у иностранству 25.000 25.000 

  0004 471216 ПОМАГАЛА И НАПРАВЕ 7.741.000 8.212.000 

  0005 
471212 УСЛУГЕ ДИЈАЛИЗЕ 

(МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ) 4.629.000 4.916.000 

  0006 

471217 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ 
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 1.955.000 2.076.000 

  0007 

471219 ИНСТИТУТ/ЗАВОДИ ЗА 
ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ И 
ИНСТИТУТ ЗА 
ВИРУСОЛОГИЈУ И 
ИМУНОЛОГИЈУ 1.596.000 1.695.000 

  0008 

471110 НАКНАДЕ ЗАРАДЕ УСЛЕД 
ПРИВРЕМЕНЕ 
НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД  27.688.000 29.397.000 

  0009 
471191 НАКНАДА ПУТНИХ 

ТРОШКОВА   1.406.000 1.493.000 

    
  УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 
494.500.00

0 
524.900.00

0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

П Р Е Д Л О Г 

   

 На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 

закон), 

 

 

 

Народна скупштина доноси 

 

  

 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

                                                                          I 

 

 

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника за 2023. годину, који је Управни одбор Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника донео на седници одржаној 10. новембра 2022. године.  

 

 

                  II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 

У Београду,         2022. године 

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

 

 1. Правни основ за доношење Одлуке  

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. став 2. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), којом је утврђено да Народна 

скупштина доноси одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација 

за обавезно социјално осигурање.   

 

2. Разлози за доношење Одлуке 

 

Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за 

обавезно социјално осигурање са финансијским плановима организација за обавезно 

социјално осигурање, према члану 31. Закона о буџетском систему, усвајају се заједно 

са предлогом буџета Републике Србије и достављају се заједно са тим предлогом 

Народној скупштини.  

 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

 

У члану 1. став 1. З а к о н а  о  б у џ е т с к о м  с и с т е му  прописано је да 

је Фонд за социјално осигурање војних осигураника организација за обавезно социјално 

осигурање, па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке о давању 

сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

2023. годину. 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 10. став 1. тачка 5. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за 

социјално осигурање војних осигураника („Службени гласник РС”, бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13; у даљем 

тексту: Уредба) и претходне сагласности министра одбране, број 1306-10 од 10. новембра 2022. године, а на 

предлог директорa Фонда за социјално осигурање војних осигураника,  број  8-396 од 08.  новембра 2022. 

године, у складу са чланом 15. став 1. тачка 7. Уредбе, Управни одбор Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника, на седници одржаној 10. новембра 2022. године, доноси: 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

Члан 1. 
 

Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину (у даљем тексту: 

Финансијски план Фонда) утврђују се приходи и примања и расходи и издаци Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника за 2023. годину и његово извршење. 

 

Члан 2. 

Финансијски план Фонда чине приходи и примања и расходи и издаци, и то: 

1. Приходи и примања 
 

Економска 

класификација 

 

О п и с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

700000 Текући приходи 7.537.000 

721122 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за 

војне осигуранике 
1.650.000 

721226 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за 

војне осигуранике 
1.650.000 

741166 
Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника (за 

претплаћену накнаду дела трошкова за становање КВП без стана) 
20.000 

742266 Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 3.000 

 

742361 

Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице - Фонда за социјално осигурање војних осигураника од 

средстава по основу учешћа војних осигураника у трошковима здравствене 

заштите 

 

50.000 

742366 
Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за 

издавање здравствених књижица 
3.000 

743461 
Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
30.000 

745122 Закупнина за стан у државној својини 50.000 

745167 
Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
270.000 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 281.000 

781127 
Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
440.000 

781318 
Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО - за војне 

осигуранике 
3.090.000 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 63.000 

811166 
Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
63.000 

Укупно планирани приходи и примања (класе 7 и 8): 7.600.000 



 

2 
 

 

  
О п и с 

Износ 

у хиљадама 

динара 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- 
Укупна средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

финансирање расхода и издатака 
7.600.000 

 

2. Расходи и издаци по пограмској структури 

 
ПРОГРАМ 

Програмска 

активност/ 

Пројекат 

 
Економска 

класификација 

 
ОПИС 

Укупна 

средства 

(у хиљадама 

динара) 

1 2 3 4 5 

1830 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 267.250 

 ПА 0001 Администрација и управљање 267.250 

  421 Стални трошкови 19.450 

  421111 Трошкови платног промета 5.500 

  421121 Трошкови банкарских услуга 500 

  421211 Услуге за електричну енергију 500 

  421225 Централно грејање 1.500 

  421311 Услуге водовода и канализације 200 

  421411 Телефон, телекс и телефакс 300 

  421412 Интернет и слично 500 

  421414 Услуге мобилног телефона 500 

  421419 Остале услуге комуникација 600 

  421421 Пошта 1.000 

  421422 Услуге доставе 100 

  421512 Осигурање возила 150 

  421513 Осигурање опреме 8.000 

  421919 Остали непоменути трошкови 100 

  422 Трошкови путовања 1.750 

  422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 400 

  422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи 200 

  422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 400 

  422192 Такси превоз 50 

  422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 300 

  422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 200 

  422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 200 

  423 Услуге по уговору 221.750 

  423211 Услуге за израду софтвера 18.000 

  423212 Услуге за одржавање софтвера 1.000 

  423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 300 

  423321 Котизација за семинаре 400 

  423391 Издаци за стручне испите 50 

  423413 Услуге штампања публикација 1.500 

  423432 Објављивање тендера и информативних огласа 4.000 

  423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 25.000 

  423599 Остале стручне услуге 170.000 

  423711 Репрезентација 700 

  423712 Поклони 200 

  423911 Остале опште услуге 600 

  424 Специјализоване услуге 500 

  424911 Остале специјализоване услуге 500 
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1 2 3 4 5 

  425 Текуће поправке и одржавање 6.600 

  425119 Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 5.000 

  425212 Поправке електричне и електронске опреме 300 

  425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 500 

  425222 Рачунарска опрема 200 

  425226 Биротехничка  опрема 400 

  425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 200 

  426 Материјал 5.000 

  426111 Канцеларијски  материјал 1.500 

  426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе 200 

  426191 Остали административни материјал 300 

  426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 400 

  426411 Бензин 800 

  426819 Остали материјал за одржавање хигијене 500 

  426822 Пића (вода) 200 

  426911 Потрошни  материјал 500 

  426912 Резервни делови 300 

  426913 Алат и инвентар 300 

  482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.400 

  482131 Регистрација возила 150 

  482191 Остали порези 150 

  482211 Републичке таксе 50 

  482231 Градске таксе 50 

  482251 Судске таксе 2.000 

  483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000 

  483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.000 

  512 Машине и опрема 6.800 

  512211 Намештај 1.000 

  512212 Уградна опрема 200 

  512221 Рачунарска опрема 3.000 

  512222 Штампачи 2.000 

  512232 Телефони 100 

  512241 Електронска опрема 500 

1831 Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 7.332.750 

 ПА 0001 Обезбеђење здравствене заштите 4.697.250 

  471213 
Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе војно здравствених 

установа 
3.147.250 

  47121301 
Фармацеутске услуге и материјали-набавка по рецептима од стране војних 

осигураника 
1.200.000 

  47121601 Помагала и направе - набавка по рецептима од стране војних осигураника 150.000 

  512511 Медицинска опрема 200.000 

 ПА 0002 Обезбеђење медицинских услуга 1.149.250 

  471211 Услуге болница, поликлиника и амбуланти 900.000 

  471217 Услуге које пружају установе социјалне заштите 25.000 

  471223 Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 120.000 

  47122301 
Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству-војна 

изасланства 
3.000 

  471224 Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 20.000 

  471229 Остали трошкови здравствене заштите у иностранству 50 

  471292 Услуге рехабилитације и рекреације 80.000 

  471299 
Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

пружаоцу услуга 
1.200 
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 ПА 0003 Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 1.222.750 

  471112 
Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане 

болешћу 
650.000 

  471114 Накнада за продужену негу детета у складу са Законом 50 

  471191 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 200.000 

  471192 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у иностранство 6.000 

  471193 Погребни  трошкови 15.000 

  47119301 Посмртна помоћ 100.000 

  471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у земљи 10.000 

  47119901 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у 

иностранству 
1.500 

  47119902 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно решење 

стамбеног питања КВП без стана 
240.000 

  47119906 Рефундација осталих трошкова закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119907 Рефундација трошкова комуналних услуга закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119908 Повраћај више уплаћених дуговања по претплати НТС-а 100 

 ПА 0004 Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 263.500 

  472311 Накнаде из буџета за децу и породицу 500 

  472811 Накнаде из буџета за становање и живот 263.000 

Укупно планирани расходи и издаци (класе 4 и 5) 7.600.000 

 

  
О п и с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

- Укупни приходи и примања - класе 7 и 8 7.600.000 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- Укупни расходи и издаци - класе 4 и 5 7.600.000 
 

Члан 3. 

Приходи и примања и расходи и издаци планирани Финансијским планом Фонда предвиђено је да се остваре по 

изворима финансирања и износима, по следећем: 

1. Приходи и примања 
 

Ознака извора 

финансирања 

 
О п и с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

03 
Социјални доприноси-допринос за здравствено осигурање војних 

осигураника 
6.390.000 

04 
Сопствени приходи буџетских корисника - организација за обавезно 

социјално осигурање 
707.000 

07 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 
440.000 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 63.000 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 

У к у п н о: 7.600.000 
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2. Расходи и издаци 

 

Ознака извора 

финансирања 

 
О п и с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

 

 
 

03 

За накнаду путних трошкова код остваривања права из здравственог 

осигурања војних осигураника, погребне трошкове и посмртну помоћ и 

остала права која се исплаћују непосредно војним осигураницима, услуге 

рехабилитације и рекреације, услуге болница, поликлиника и амбуланти, 

фармацеутске услуге и материјал, медицинску опрему, услуге издавања 

помагала и направа, лечења у иностранству и остала права из здравственог 

осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга. 

 

 

 
 

6.390.000 

 
04 

За потребе набавки добара и услуга ради несметаног функционисања Фонда 

за СОВО, стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана, исплата 

накнади за рад органа Фонда, Стручне службе и комисија Фонда. 

 
707.000 

07 
За накнаду дела трошкова за становање и за стамбено збрињавање корисника 

војне пензије без стана. 
440.000 

09 За стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана. 63.000 

13 За плаћање обавеза у 2022. години. 0 

У к у п н о: 7.600.000 

 

Члан 4. 

Распоред прихода и примања и расхода и издатака планираних Финансијским планом Фонда по контима 

економске класификације и изворима финансирања, даје се у Прилогу 1, који је саставни део Финансијског плана 

Фонда. 

Члан 5. 

Средствима утврђеним у члану 2. Финансијског плана Фонда обезбеђује се обавезно здравствено осигурање 

војних осигураника и материјално обезбеђење корисника права. 

Члан 6. 

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Фонда. 

Члан 7. 
 

Директор Фонда решењем може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода и 

издатака у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује за све расходе и 

издатке утврђене Финансијским планом Фонда, а изузетно и преко 10% за трошкове здравствене заштите. 
 

Члан 8. 

Финансијски  план  Фонда,  по  добијању  сагласности  Народне  скупштине  Републике  Србије,  објављује  се  у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 

 
 

 

 

 

 

Број: 46-95 

10. новембар 2022. године 

ВД ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

потпуковник 

Милан Живић 
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Прилог 1 

 

РАСПОРЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ ПО СУБАНАЛИТИЧКИМ КОНТИМА ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

1. Приходи и примања 

 

 

 

 

 

 

Економска 

класифи- 

кација 

 

 

 

 

 

 
О  п и с 

И з в о р и   ф и н а н с и р а њ а  

 

 

 

 
С в е г а 

03 - 

Социјални 

доприноси - 

допринос за 

обавезно 

здравствено 

осигурање 

в/о 

 

04 - Сопствени 

приходи 

корисника 

јавних 

средстава - 

ООСО 

 

07 - 

Трансфери од 

других нивоа 

власти - од МO 

за НТС КВП 

без стана 

09 - 

Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине - 

станова у 

власништву 

Фонда 

 

 
13 - 

Нераспоређе- 

ни вишак 

прихода из 

ранијих година 

Износи су у хиљадама динара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

700000 Текући приходи 6.390.000 707.000 440.000 0 0 7.537.000 

721122 
Допринос   за   здравствено   осигурање   запослених   на   терет 

запослених - за војне осигуранике 
1.650.000 

    
1.650.000 

721226 
Допринос   за   здравствено   осигурање   запослених   на   терет 

послодавца - за војне осигуранике 
1.650.000 

    
1.650.000 

 
741166 

Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника (за преплаћену накнаду дела  трошкова  за 

становање КВП без стана) 

  
20.000 

    
20.000 

742266 
Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних 

осигураника 

 
3.000 

   
3.000 

 

 
742361 

 
Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице - Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника од средстава по основу учешћа војних 

осигураника у трошковима здравствене заштите 

  

 

50.000 

    

 

50.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

742366 
Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од 

средстава за издавање здравствених књижица 

  

3.000 
    

3.000 

743461 
Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 

 
30.000 

   
30.000 

745122 Закупнина за стан у државној својини  50.000    50.000 

745167 
Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 

  

270.000 
    

270.000 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  281.000    281.000 

781127 
Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 

   

440.000 
   

440.000 

781318 
Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО 

- за војне осигуранике 

 

3.090.000 
     

3.090.000 

811100 Примања од продаје непокретности 0 0 0 63.000 0 63.000 

811166 
Примања  од  продаје  непокретности  у  корист  Фонда  за  социјално 

осигурање војних осигураника 

   
63.000 

 
63.000 

321310 
Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих 

година 
0 0 0 0 0 0 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година     0 0 

Укупно планиирани приходи и примања: 6.390.000 707.000 440.000 63.000 0 7.600.000 
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2. Расходи и издаци 
 

 

 

 

 
 

Економска 

класифи- 

кација 

 

 

 

 

 

 

О  п и с 

И з в о р и   ф и н а н с и р а њ а 
 

 

 

 

 
С в е г а 

03 - 

Социјални 

доприноси - 

допринос за 

обавезно 

здравствено 

осигурање 

в/о 

 
04 - Сопствени 

приходи 

корисника 

јавних 

средстава - 

ООСО 

 
07 - 

Трансфери од 

других нивоа 

власти - од МO 

за НТС КВП 

без стана 

09 - 

Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине - 

станова у 

власништву 

Фонда 

 
 

13 - 

Нераспоређе- 

ни вишак 

прихода из 

ранијих година 

Износи су у хиљадама динара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

421000 Стални трошкови 0 19.450 0 0 0 19.450 

421111 Трошкови платног промета  5.500    5.500 

421121 Трошкови банкарских услуга  500    500 

421211 Услуге за електричну енергију  500    500 

421225 Централно грејање  1.500    1.500 

421311 Услуге водовода и канализације  200    200 

421411 Телефон, телефакс и слично  300    300 

421412 Интернет и слично  500    500 

421414 Услуге мобилног телефона  500    500 

421419 Остале услуге комуникација  600    600 

421421 Пошта  1.000    1.000 

421422 Услуге доставе  100    100 

421512 Осигурање возила  150    150 

421513 Осигурање опреме  8.000    8.000 

421919 Остали непоменути трошкови  100    100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

422000 Трошкови путовања 0 1.750 0 0 0 1.750 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи  400    400 

422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи  200    200 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи  400    400 

422192 Такси превоз  50    50 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи  300    300 

422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство  200    200 

422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству  200    200 

423000 Услуге по уговору 0 221.750 0 0 0 221.750 

423211 Услуге за израду софтвера  18.000    18.000 

423212 Услуге за одржавање софтвера  1.000    1.000 

423311 Услуге образовања и усавршавања запослених  300    300 

423321 Котизација за семинаре  400    400 

423391 Издаци за стручне испите  50    50 

423413 Услуге штампања публикација  1.500    1.500 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа  4.000    4.000 

423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија  25.000    25.000 

423599 Остале стручне услуге  170.000    170.000 

423711 Репрезентација  700    700 

423712 Поклони  200    200 

423911 Остале опште услуге  600    600 

424000 Специјализоване услуге 0 500    500 

424911 Остале специјализоване услуге  500    500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

425000 Текуће поправке и одржавање 0 6.600 0 0 0 6.600 

425119 
Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање 

зграда 

 
5.000 

   
5.000 

425212 Поправке електричне и електронске опреме  300    300 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај  500    500 

425222 Рачунарска опрема  200    200 

425226 Биротехничка опрема  400    400 

425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 
 

200 
   

200 

426000 Материјал 0 5.000 0 0 0 5.000 

426111 Канцеларијски материјал  1.500    1.500 

426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе  200    200 

426191 Остали административни материјал  300    300 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених  400    400 

426411 Бензин  800    800 

426819 Остали материјал за одржавање хигијене  500    500 

426822 Пића  200    200 

426911 Потрошни материјал  500    500 

426912 Резервни делови 
 

300 
   

300 

426913 Алат и инвентар 
 

300 
   

300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

471000 
Права из социјалног осигурања (организације обавезног 

социјалног осигурања) 
6.190.000 439.250 177.000 63.000 0 6.869.250 

471112 
Накнаде   зарада   у   току   привремене   неспособности   за   рад 

проузроковане болешћу 
650.000 

    
650.000 

471114 Накнада за продужену негу детета у складу са Законом 50 
    

50 

471191 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 200.000 
    

200.000 

471192 
Исплате дневница и путних трошкова за путовања у 

иностранству 
6.000 

    
6.000 

471193 Погребни трошкови 15.000     15.000 

471193 Посмртна помоћ 100.000     100.000 

471199 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за лечење 

у земљи 
10.000 

    
10.000 

47119901 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за лечење 

у иностранству 
1.500 

    
1.500 

47119902 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно 

решење стамбеног питања КВП без стана 

  
177.000 63.000 

 
240.000 

47119906 Рефундација осталих трошкова закупцима станова ФСОВО 
 

50 
   

50 

47119907 Рефундација трошкова ком. услуга закупцима станова ФСОВО 
 

50 
   

50 

47119908 Повраћај више уплаћених дуговања по претплати НТС-а 
 

100 
   

100 

471211 Услуге болница, поликлиника и амбуланти 900.000     900.000 

471213 Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе ВЗУ 2.708.200 439.050 
   

3.147.250 

47121301 
Фармацеутске услуге и материјали - набавка по рецептима од 

стране в/о 
1.200.000 

    
1.200.000 

47121601 Помагала и направе - набавка по рецептима од стране в/о 150.000 
    

150.000 

471217 Услуге које пружају установе социјалне заштите 25.000     25.000 

471223 Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 
 

120.000 
     

120.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

47122301 
Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству - 

војна изасланства 
3.000 

    
3.000 

471224 Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 20.000 
    

20.000 

471229 Остали трошкови здравствене заштите у иностранству 50 
    

50 

471292 Услуге рехабилитације и рекреације 80.000     80.000 

471299 
Остала   права   из   социјалног   осигурања   која   се   исплаћују 

непосредно пружаоцима услуга 

 

1.200 
     

1.200 

472000 Накнаде за социјални заштиту из буџета 0 500 263.000 0 0 263.500 

472311 Накнаде из буџета за децу и породицу  500    500 

472811 Накнаде из буџета за становање и живот   263.000   263.000 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 2.400 0 0 0 2.400 

482131 Регистрација возила  150    150 

482191 Остали порези  150    150 

482211 Републичке таксе  50    50 

482231 Градске таксе  50    50 

482251 Судске таксе  2.000    2.000 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 3.000 0 0 0 3.000 

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова  3.000    3.000 

512000 Машине и опрема 200.000 6.800 0 0 0 206.800 

512211 Намештај  1.000    1.000 

512212 Уградна опрема (клима уређаји и др.)  200    200 

512221 Рачунарска опрема  3.000    3.000 

512222 Штампачи  2.000    2.000 

512232 Телефони  100    100 

512241 Електронска опрема (Фотокопир апарати и пројектор)  500    500 

512511 Медицинска опрема 200.000     200.000 

Укупно планиирани расходи и издаци: 6.390.000 707.000 440.000 63.000 0 7.600.000 
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3. Рекапитулација планираних прихода и примања, планираних расхода и издатака и вишка прихода и примања за 2023. годину по изворима финансирања и у 

укупном износу: 

 

 

 

 

 

 

О  п  и  с 

И з в о р и   ф и н а н с и р а њ а 
 

 

 

 

 
С в е г а 

03 - 

Социјални 

доприноси - 

допринос за 

обавезно 

здравствено 

осигурање 

в/о 

 

04 - Сопствени 

приходи 

корисника 

јавних 

средстава - 

ООСО 

 

07 - 

Трансфери од 

других нивоа 

власти - од МO 

за НТС КВП 

без стана 

09 - 

Примања од 

продаје 

нефинансијске 

имовине - 

станова у 

власништву 

Фонда 

 

 
13 - 

Нераспоређе- 

ни вишак 

прихода из 

ранијих година 

Износи су у хиљадама динара 

Укупно планирани приходи и примања 
 

6.390.000 

 

707.000 

 

440.000 

 

63.000 

 

0 

 

7.600.000 

Укупно планирани расходи и издаци 
 

6.390.000 

 
707.000 

 
440.000 

 
63.000 

 
0 

 
7.600.000 

Укупно планирани вишак приходи и примања 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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ПРЕГЛЕД 

ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ФОНДА 

ЗА СОВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

Прилог 2 

 

 
ПРОГРАМ 

Програмска 

активност/ 

Пројекат 

 
ОПИС 

Укупна 

средства 

у хиљадама динара 
1 2 3 4 

1830 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 267.250 

 
0001 Администрација и управљање 267.250 

1831 Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 7.332.750 

 
0001 Обезбеђење здравствене заштите 4.697.250 

 
0002 Обезбеђење медицинских услуга 1.149.250 

 
0003 Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 1.222.750 

 
0004 Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 263.500 

УКУПНО 7.600.000 
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ПРОЈЕКЦИЈА  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 

ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ 

Члан 1. 
 

Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2024. годину (у даљем тексту: 

Финансијски план Фонда) утврђују се приходи и примања и расходи и издаци Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника за 2024. годину и његово извршење. 

 

Члан 2. 

Финансијски план Фонда чине приходи и примања и расходи и издаци, и то: 

1. Приходи и примања 
 

Економска 

класификација 

 
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

700000 Текући приходи 8.215.000 

721122 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за 

војне осигуранике 
1.800.000 

721226 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за 

војне осигуранике 
1.800.000 

741166 
Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника (за 

претплаћену накнаду дела трошкова за становање КВП без стана) 
10.000 

742266 Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 1.500 

 

742361 

Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице - Фонда за социјално осигурање војних осигураника од 

средстава по основу учешћа војних осигураника у трошковима здравствене 

заштите 

 

40.000 

742366 
Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за 

издавање здравствених књижица 
1.500 

743461 
Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
15.000 

745122 Закупнина за стан у државној својини 25.000 

745167 
Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
211.000 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 371.000 

781127 
Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
440.000 

781318 
Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО - за војне 

осигуранике 
3.500.000 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 85.000 

811166 
Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
85.000 

Укупно планирани приходи и примања (класе 7 и 8): 8.300.000 
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О  п  и  с 

Износ 

у хиљадама 

динара 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- 
Укупна средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

финансирање расхода и издатака 
8.300.000 

 

2. Расходи и издаци по пограмској структури 

 
ПРОГРАМ 

Програмска 

активност/ 

Пројекат 

 
Економска 

класификација 

 
ОПИС 

Укупна 

средства 

(у хиљадама 

динара) 

1 2 3 4 5 

1830 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 238.070 

 ПА 0001 Администрација и управљање 238.070 

  421 Стални трошкови 15.320 

  421111 Трошкови платног промета 4.500 

  421121 Трошкови банкарских услуга 200 

  421211 Услуге за електричну енергију 300 

  421225 Централно грејање 1.200 

  421311 Услуге водовода и канализације 100 

  421411 Телефон, телекс и телефакс 150 

  421412 Интернет и слично 400 

  421414 Услуге мобилног телефона 400 

  421419 Остале услуге комуникација 100 

  421421 Пошта 700 

  421422 Услуге доставе 70 

  421512 Осигурање возила 150 

  421513 Осигурање опреме 7.000 

  421919 Остали непоменути трошкови 50 

  422 Трошкови путовања 700 

  422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 150 

  422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи 150 

  422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 100 

  422192 Такси превоз 50 

  422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 100 

  422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 50 

  422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 100 

  423 Услуге по уговору 202.850 

  423211 Услуге за израду софтвера 500 

  423212 Услуге за одржавање софтвера 1.500 

  423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 300 

  423321 Котизација за семинаре 200 

  423391 Издаци за стручне испите 50 

  423413 Услуге штампања публикација 1.000 

  423432 Објављивање тендера и информативних огласа 3.000 

  423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 25.000 

  423599 Остале стручне услуге 170.000 

  423711 Репрезентација 400 

  423712 Поклони 300 

  423911 Остале опште услуге 600 

  424 Специјализоване услуге 100 

  424911 Остале специјализоване услуге 100 
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1 2 3 4 5 

  425 Текуће поправке и одржавање 6.250 

  425119 Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 5.000 

  425212 Поправке електричне и електронске опреме 150 

  425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 300 

  425222 Рачунарска опрема 200 

  425226 Биротехничка опрема 300 

  425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 300 

  426 Материјал 4.300 

  426111 Канцеларијски материјал 2.000 

  426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе 200 

  426191 Остали административни материјал 200 

  426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 300 

  426411 Бензин 400 

  426819 Остали материјал за одржавање хигијене 200 

  426822 Пића (вода) 100 

  426911 Потрошни материјал 500 

  426912 Резервни делови 200 

  426913 Алат и инвентар 200 

  482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.300 

  482131 Регистрација возила 100 

  482191 Остали порези 100 

  482211 Републичке таксе 50 

  482231 Градске таксе 50 

  482251 Судске таксе 2.000 

  483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000 

  483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000 

  512 Машине и опрема 4.250 

  512211 Намештај 1.000 

  512212 Уградна опрема 100 

  512221 Рачунарска опрема 2.000 

  512222 Штампачи 1.000 

  512232 Телефони 50 

  512241 Електронска опрема 100 

1831 Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 8.061.930 

 ПА 0001 Обезбеђење здравствене заштите 5.494.780 

  471213 
Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе војно здравствених 

установа 
4.054.780 

  47121301 
Фармацеутске услуге и материјали-набавка по рецептима од стране војних 

осигураника 
1.100.000 

  47121601 Помагала и направе - набавка по рецептима од стране војних осигураника 140.000 

  512511 Медицинска опрема 200.000 

 ПА 0002 Обезбеђење медицинских услуга 964.250 

  471211 Услуге болница, поликлиника и амбуланти 750.000 

  471217 Услуге које пружају установе социјалне заштите 22.000 

  471223 Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 100.000 

  47122301 
Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству-војна 

изасланства 
1.000 

  471224 Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 20.000 

  471229 Остали трошкови здравствене заштите у иностранству 50 

  471292 Услуге рехабилитације и рекреације 70.000 

  471299 
Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

пружаоцу услуга 
1.200 
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1 2 3 4 5 

 ПА 0003 Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 1.162.500 

  471112 
Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане 

болешћу 
600.000 

  471114 Накнада за продужену негу детета у складу са Законом 100 

  471191 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 180.000 

  471192 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у иностранство 5.000 

  471193 Погребни трошкови 7.000 

  47119301 Посмртна помоћ 80.000 

  471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у земљи 6.000 

  47119901 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у 

иностранству 
1.000 

  47119902 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно решење 

стамбеног питања КВП без стана 
283.200 

  47119906 Рефундација осталих трошкова закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119907 Рефундација трошкова комуналних услуга закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119908 Повраћај више уплаћених дуговања по претплати НТС-а 100 

 ПА 0004 Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 440.400 

  472311 Накнаде из буџета за децу и породицу 400 

  472811 Накнаде из буџета за становање и живот 440.000 

Укупно планирани расходи и издаци (класе 4 и 5) 8.300.000 

 

  
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

- Укупни приходи и примања - класе 7 и 8 8.300.000 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- Укупни расходи и издаци - класе 4 и 5 8.300.000 
 

Члан 3. 

Приходи и примања и расходи и издаци планирани Финансијским планом Фонда предвиђено је да се остваре по 

изворима финансирања и износима, по следећем: 

1. Приходи и примања 
 

Ознака извора 

финансирања 

 
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

03 
Социјални доприноси-допринос за здравствено осигурање војних 

осигураника 
7.100.000 

04 
Сопствени приходи буџетских корисника - организација за обавезно 

социјално осигурање 
675.000 

07 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 
440.000 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 85.000 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 

У к у п н о: 8.300.000 
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2. Расходи и издаци 

 

 

Ознака извора 

финансирања 

 

О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

 

 

03 

За накнаду путних трошкова код остваривања права из здравственог 

осигурања војних осигураника, погребне трошкове и посмртну помоћ и 

остала права која се исплаћују непосредно војним осигураницима, услуге 

рехабилитације и рекреације, услуге болница, поликлиника и амбуланти, 

фармацеутске услуге и материјал, медицинску опрему, услуге издавања 

помагала и направа, лечења у иностранству и остала права из здравственог 

осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга. 

 

 

 
 

7.100.000 

 
04 

За потребе набавки добара и услуга ради несметаног функционисања Фонда 

за СОВО, стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана, исплата 

накнади за рад органа Фонда, Стручне службе и комисија Фонда. 

 
675.000 

07 
За накнаду дела трошкова за становање и за стамбено збрињавање корисника 

војне пензије без стана. 
440.000 

09 За стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана. 85.000 

13 За плаћање обавеза у 2023. години. 0 

У к у п н о: 8.300.000 

 

Члан 4. 

Распоред прихода и примања и расхода и издатака планираних Финансијским планом Фонда по контима 

економске класификације и изворима финансирања, даје се у Прилогу 1, који је саставни део Финансијског плана 

Фонда. 

Члан 5. 

Средствима утврђеним у члану 2. Финансијског плана Фонда обезбеђује се обавезно здравствено осигурање војних 

осигураника и материјално обезбеђење корисника права. 

Члан 6. 

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Фонда. 

Члан 7. 

 
Директор Фонда решењем може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода и 

издатака у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује за све расходе и 

издатке утврђене Финансијским планом Фонда, а изузетно и преко 10% за трошкове здравствене заштите. 

 
Члан 8. 

Финансијски  план  Фонда,  по  добијању  сагласности  Народне  скупштине  Републике  Србије,  објављује  се  у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 

 
 

 

 

 

 

Број: 46-95 

10. новембар 2022. године 

ВД ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

потпуковник 

Милан Живић 
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ПРОЈЕКЦИЈА  ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 

ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2025. ГОДИНУ 

Члан 1. 
 

Финансијским планом Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2025. годину (у даљем тексту: 

Финансијски план Фонда) утврђују се приходи и примања и расходи и издаци Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника за 2025. годину и његово извршење. 

 

Члан 2. 

Финансијски план Фонда чине приходи и примања и расходи и издаци, и то: 

1. Приходи и примања 
 

Економска 

класификација 

 
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

700000 Текући приходи 8.869.000 

721122 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за 

војне осигуранике 
2.200.000 

721226 
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за 

војне осигуранике 
2.200.000 

741166 
Камате на средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника (за 

претплаћену накнаду дела трошкова за становање КВП без стана) 
10.000 

742266 Таксе у корист Фонда за социјално осигурање војних осигураника 1.500 

 

742361 

Приходи ООСО од споредне продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне јединице - Фонда за социјално осигурање војних осигураника од 

средстава по основу учешћа војних осигураника у трошковима здравствене 

заштите 

 

30.000 

742366 
Приходи Фонда за социјално осигурање војних осигураника од средстава за 

издавање здравствених књижица 
1.500 

743461 
Приходи од пенала у корист нивоа ООСО - Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
10.000 

745122 Закупнина за стан у државној својини 25.000 

745167 
Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
80.000 

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 371.000 

781127 
Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
440.000 

781318 
Допринос за здравствено осигурање КВП који плаћа РФ за ПИО - за војне 

осигуранике 
3.500.000 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 31.000 

811166 
Примања од продаје непокретности у корист Фонда за социјално осигурање 

војних осигураника 
31.000 

Укупно планирани приходи и примања (класе 7 и 8): 8.900.000 
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О  п  и  с 

Износ 

у хиљадама 

динара 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- 
Укупна средства Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 

финансирање расхода и издатака 
8.900.000 

 

2. Расходи и издаци по пограмској структури 

 
ПРОГРАМ 

Програмска 

активност/ 

Пројекат 

 
Економска 

класификација 

 
ОПИС 

Укупна 

средства 

(у хиљадама 

динара) 

1 2 3 4 5 

1830 Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 238.070 

 ПА 0001 Администрација и управљање 238.070 

  421 Стални трошкови 15.320 

  421111 Трошкови платног промета 4.500 

  421121 Трошкови банкарских услуга 200 

  421211 Услуге за електричну енергију 300 

  421225 Централно грејање 1.200 

  421311 Услуге водовода и канализације 100 

  421411 Телефон, телекс и телефакс 150 

  421412 Интернет и слично 400 

  421414 Услуге мобилног телефона 400 

  421419 Остале услуге комуникација 100 

  421421 Пошта 700 

  421422 Услуге доставе 70 

  421512 Осигурање возила 150 

  421513 Осигурање опреме 7.000 

  421919 Остали непоменути трошкови 50 

  422 Трошкови путовања 700 

  422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 150 

  422121 Трошкови превоза на службеном путу у земљи 150 

  422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 100 

  422192 Такси превоз 50 

  422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи 100 

  422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 50 

  422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 100 

  423 Услуге по уговору 202.850 

  423211 Услуге за израду софтвера 500 

  423212 Услуге за одржавање софтвера 1.500 

  423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 300 

  423321 Котизација за семинаре 200 

  423391 Издаци за стручне испите 50 

  423413 Услуге штампања публикација 1.000 

  423432 Објављивање тендера и информативних огласа 3.000 

  423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 25.000 

  423599 Остале стручне услуге 170.000 

  423711 Репрезентација 400 

  423712 Поклони 300 

  423911 Остале опште услуге 600 

  424 Специјализоване услуге 100 

  424911 Остале специјализоване услуге 100 
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1 2 3 4 5 

  425 Текуће поправке и одржавање 6.250 

  425119 Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 5.000 

  425212 Поправке електричне и електронске опреме 150 

  425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 300 

  425222 Рачунарска опрема 200 

  425226 Биротехничка опрема 300 

  425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 300 

  426 Материјал 4.300 

  426111 Канцеларијски материјал 2.000 

  426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе 200 

  426191 Остали административни материјал 200 

  426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 300 

  426411 Бензин 400 

  426819 Остали материјал за одржавање хигијене 200 

  426822 Пића (вода) 100 

  426911 Потрошни материјал 500 

  426912 Резервни делови 200 

  426913 Алат и инвентар 200 

  482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 2.300 

  482131 Регистрација возила 100 

  482191 Остали порези 100 

  482211 Републичке таксе 50 

  482231 Градске таксе 50 

  482251 Судске таксе 2.000 

  483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000 

  483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000 

  512 Машине и опрема 4.250 

  512211 Намештај 1.000 

  512212 Уградна опрема 100 

  512221 Рачунарска опрема 2.000 

  512222 Штампачи 1.000 

  512232 Телефони 50 

  512241 Електронска опрема 100 

1831 Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 8.661.930 

 ПА 0001 Обезбеђење здравствене заштите 5.944.780 

  471213 
Фармацеутске услуге и материјали - набавка за потребе војно здравствених 

установа 
4.004.780 

  47121301 
Фармацеутске услуге и материјали-набавка по рецептима од стране војних 

осигураника 
1.500.000 

  47121601 Помагала и направе - набавка по рецептима од стране војних осигураника 140.000 

  512511 Медицинска опрема 300.000 

 ПА 0002 Обезбеђење медицинских услуга 1.114.250 

  471211 Услуге болница, поликлиника и амбуланти 900.000 

  471217 Услуге које пружају установе социјалне заштите 22.000 

  471223 Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству 100.000 

  47122301 
Здравствена заштита осигураника који живе у иностранству-војна 

изасланства 
1.000 

  471224 Трошкови слања осигураних лица на лечење у иностранство 20.000 

  471229 Остали трошкови здравствене заштите у иностранству 50 

  471292 Услуге рехабилитације и рекреације 70.000 

  471299 
Остала права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно 

пружаоцу услуга 
1.200 
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1 2 3 4 5 

 ПА 0003 Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 1.162.500 

  471112 
Накнаде зарада у току привремене неспособности за рад проузроковане 

болешћу 
600.000 

  471114 Накнада за продужену негу детета у складу са Законом 100 

  471191 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у земљи 180.000 

  471192 Исплате дневница и путних трошкова за путовања у иностранство 5.000 

  471193 Погребни трошкови 7.000 

  47119301 Посмртна помоћ 80.000 

  471199 Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у земљи 6.000 

  47119901 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима за лечење у 

иностранству 
1.000 

  47119902 
Остала права исплаћена непосредно домаћинствима - за трајно решење 

стамбеног питања КВП без стана 
283.200 

  47119906 Рефундација осталих трошкова закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119907 Рефундација трошкова комуналних услуга закупцима станова Ф СОВО 50 

  47119908 Повраћај више уплаћених дуговања по претплати НТС-а 100 

 ПА 0004 Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 440.400 

  472311 Накнаде из буџета за децу и породицу 400 

  472811 Накнаде из буџета за становање и живот 440.000 

Укупно планирани расходи и издаци (класе 4 и 5) 8.900.000 

 

  
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

- Укупни приходи и примања - класе 7 и 8 8.900.000 

- Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 

- Укупни расходи и издаци - класе 4 и 5 8.900.000 
 

Члан 3. 

Приходи и примања и расходи и издаци планирани Финансијским планом Фонда предвиђено је да се остваре по 

изворима финансирања и износима, по следећем: 

1. Приходи и примања 
 

Ознака извора 

финансирања 

 
О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

03 
Социјални доприноси-допринос за здравствено осигурање војних 

осигураника 
7.900.000 

04 
Сопствени приходи буџетских корисника - организација за обавезно 

социјално осигурање 
529.000 

07 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист Фонда за социјално 

осигурање војних осигураника 
440.000 

09 Примања од продаје нефинансијске имовине 31.000 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 

У к у п н о: 8.900.000 
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2. Расходи и издаци 

 

 

Ознака извора 

финансирања 

 

О  п  и  с 

Износ у 

хиљадама 

динара 

 

 

 

03 

За накнаду путних трошкова код остваривања права из здравственог 

осигурања војних осигураника, погребне трошкове и посмртну помоћ и 

остала права која се исплаћују непосредно војним осигураницима, услуге 

рехабилитације и рекреације, услуге болница, поликлиника и амбуланти, 

фармацеутске услуге и материјал, медицинску опрему, услуге издавања 

помагала и направа, лечења у иностранству и остала права из здравственог 

осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга. 

 

 

 
 

7.900.000 

 
04 

За потребе набавки добара и услуга ради несметаног функционисања Фонда 

за СОВО, стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана, исплата 

накнади за рад органа Фонда, Стручне службе и комисија Фонда. 

 
529.000 

07 
За накнаду дела трошкова за становање и за стамбено збрињавање корисника 

војне пензије без стана. 
440.000 

09 За стамбено збрињавање корисника војне пензије без стана. 31.000 

13 За плаћање обавеза у 2023. години. 0 

У к у п н о: 8.900.000 

 

Члан 4. 

Распоред прихода и примања и расхода и издатака планираних Финансијским планом Фонда по контима 

економске класификације и изворима финансирања, даје се у Прилогу 1, који је саставни део Финансијског плана 

Фонда. 

Члан 5. 

Средствима утврђеним у члану 2. Финансијског плана Фонда обезбеђује се обавезно здравствено осигурање војних 

осигураника и материјално обезбеђење корисника права. 

Члан 6. 

Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор Фонда. 

Члан 7. 

 
Директор Фонда решењем може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода и 

издатака у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује за све расходе и 

издатке утврђене Финансијским планом Фонда, а изузетно и преко 10% за трошкове здравствене заштите. 

 
Члан 8. 

Финансијски  план  Фонда,  по  добијању  сагласности  Народне  скупштине  Републике  Србије,  објављује  се  у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА 

 
 

 

 

 

 

Број: 46-95 

10. новембар 2022. године 

ВД ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

потпуковник 

Милан Живић 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Финансијског плана Фонда за социјално осигурање  

војних осигураника за 2023. годину 

 

 

1. Правни основ за планирање прихода и примања и расхода и издатака 

 

Правни основ за планирање прихода и примања 

 

Чланом 20. Уредбе утврђено је да приход Фонда за СОВО чине средства: 

‒ из доприноса за здравствено осигурање војних осигураника; 

‒ из буџета; 

‒ из  прихода остварених по основу улагања средстава Фонда; 

‒ по основу накнаде штете; 

‒ из других прихода Фонда у складу са законом. 

 

Правни основ за планирање прихода из буџета Републике Србије 

 

Чланом 3. Уредбе о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за 

социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање („Службени гласник РС“, бр. 97/11), утврђено је да ће Фонд наставити са применом 

војних прописа којима се корисницима војних пензија без стана утврђује право на накнаду дела 

трошкова за становање, а средства за измирење обавеза по том основу обезбеђују се у буџету 

Републике Србије на разделу Министарства одбране, по конту економске класификације 464 – 

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, која ће Министарство одбране 

трансферисати Фонду. Правни основ је на снази. 

 

Правни основ за планирање расхода и издатака 

 

Чланом 21. Уредбе утврђено је да се средства Фонда користе за: 

‒ остваривање права из здравственог осигурања;  

‒ рад органа Фонда;  

‒ унапређење система здравствене заштите и опремање медицинском опремом; 

‒ друге обавезе одређене Законом о Војсци Југославије (чл. 216. до 239), Уредбом, 

Статутом Фонда и другим прописима из области здравственог осигурања и за 

остваривање других права, у складу са наведеним законом. 
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2. Планирани приходи и примања 

 

Финансијским планом Фонда за финансирање здравствене заштите, права из здравственог и 

социјалног осигурања војних осигураника и материјалног обезбеђења корисника права у  

2023. години, планирани су приходи и примања у износу од 7.600.000.000 динара. 

 

Наведени износ средстава обезбедиће се из прихода и примања која чине средства Фонда у 

складу са одредбом члана 20. Уредбе и то из следећих извора: 
   

1) Текућих прихода Фонда у укупном износу од 7.537.000.000 динара. Извори ових 

средстава су: 
 

‒ Приход Фонда од доприноса на бруто плате и остала лична примања професионалних 

војних лица која служе за утврђивање пензијског основа (конто економске класификације 

721122 и 721226), а на основу члана 44. Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање, у износу од 3.300.000.000 динара; 
 

‒ Приход од камата на средства Фонда од поврата више исплаћене накнаде дела трошкова 

за становање корисницима војне пензије без стана (конто економске класификације 

741166), у износу од 20.000.000 динара; 
 

‒ Приход од такси у корист Фонда од откупа тендерске докуметације и слично (конто 

економске класификације 742266), у износу од 3.000.000 динара;  
 

‒ Приход Фонда од учешћа војних осигураника у трошковима лечења (конто економске 

класификације 742361), у износу од 50.000.000 динара; 

 

‒ Приход Фонда од издавања здравствених књижица (конто економске класификације 

742366), у износу од 3.000.000 динара; 
 

‒ Приход Фонда од пенала по основу примене казнених одредби из уговора за неизвршење 

преузетих обавеза (конто економске класификације 743461), у износу од 30.000.000 

динара; 
 

‒ Приход Фонда од закупнина за станове дате у закуп на одређено и неодређено време 

(конто економске класификације 745122), у износу од 50.000.000 динара; 
 

‒ Мешовити и неодређени приходи у корист Фонда од прихода које ће Фонд остварити по 

основу других прихода Фонда у складу са законом, односно у складу са одредбом члана 

20. став 1. тачка 5) Уредбе и од поврата више исплаћене накнаде дела трошкова за 

становање корисницима војне пензије без стана (конто економске класификације 745167), 

у износу од 270.000.000 динара; 
 

‒ Меморандумске ставке за рефундацију расхода (конто економске класификације 771111), 

у износу од 281.000.000 динара;  
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‒ Трансфери из буџета Републике у корист Фонда (конто економске класификације 781127), 

у износу од 440.000.000 динара; 
 

‒ Приход Фонда од доприноса за здравствено осигурање на нето војне пензије (конто 

економске класификације 781318) у износу од 3.090.000.000 динара. 

 

2) Примања од продаје нефинансијске имовине – станова у власништву Фонда (конто 

економске класификације 811166) у износу од 63.000.000 динара.  

 

Примања од продаје нефинансијске имовине Фонда (извор финансирања 09), остварују се од 

продаје станова у власништву Фонда и отплате ануитета за дате стамбене зајмове корисницима 

војне пензије без стана. Остварени приходи по овом основу, намењени су за одобравање 

стамбеног зајма корисницима војне пензије без стана у динарској противвредности од 20.000 

евра за трајно решење стамбеног питања. 

 

3. Планирани расходи и издаци по програмској структури 

 

Финансијским планом Фонда, за финансирање расхода дефинисаних програмском структуром 

Фонда кроз програме Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда и Остваривање 

права из здравственог и социјалног осигурања у 2022. години, планирана су средства у износу 

од 7.600.000.000 динарa. 

  

Планирани приходи и примања Фонда за 2023. годину распоређени су за финансирање расхода 

и издатака, по програмској структури, у складу са одредбом члана 21. Уредбе, према следећем: 

 

 1.    I ПРОГРАМ 
 

ШИФРА ПРОГРАМА: 1830 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 

ОПИС: 

Програм Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 

усмерен је ка томе да Стручна служба Фонда, реализацијом 

послова и задатака који се односе на финансирање сталних 

трошкови Фонда, трошкова путовања, трошкова набавке 

материјала, трошкова текућих поправки и одржавања и  

различитих услуга по уговорима, обезбеди наменско и економично 

коришћење средстава здравственог осигурања и материјалног 

положаја, ефикасно и рационално обављање послова спровођења 

здравствене заштите, здравственог осигурања и материјалног 

обезбеђења, а све у циљу потпуног остваривања права војних 

осигураника 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: пуковник др Радан Костић, директор Фонда 
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Циљ програма Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда – Стручна служба 

Фонда ствара услове за обезбеђење остваривања права војних осигураника из домена 

здравствене заштите и здравственог осигурања. 

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Учешће расхода и издатака-

трошкова администрације и 

управљања у укупним расходима и 

издацима 

Извор верификације – Извештај о 

пословању Фонда  

проценат 2022. 3,22 3,52 3,05 2,98 

 

1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ  

 

Програму Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда припада следећа активност: 
 

0001 – Администрација и управљање 

ШИФРА ПРОГРАМА (коме припада): 1830 

ШИФРА ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: 0001 

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: Администрација и управљање 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о 

буџетском систему, Закон о раду, Правилник о 

финансијском пословању у Министарству одбране 

и ВС, Правилник о накнадама путних и других 

трошкова у ВС и др. 

ОПИС: 

Програмска активност Администрација и 

управљање усмерена је на обезбеђивање и стварање 

услова који ће допринети унапређењу здравствене 

заштите и здравственог осигурања војних 

осигураника. У оквиру наведене програмске 

активности реализују се задаци и финансирају 

стални трошкови Фонда, трошкови путовања, 

трошкови набавке материјала, трошкови текућих 

поправки и одржавања, финансирају се различите 

услуге по уговорима, као и плаћање различитих 

обавеза као што су порези, таксе, казне и пенали. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
потпуковник Ивица Матејић,  

начелник Одељења за финансије 
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Циљ програмске активности Администрација и управљање – Стварање услова који ће 

допринети унапређењу здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника кроз 

несметано функционисање органа Фонда за СОВО. 
 

Образложење расхода и издатака који се финансирају у оквиру програма Подршка 

спровођењу послова из надлежности Фонда и програмске активности Администрација и 

управљање: 

 

1) За сталне трошкове у износу од 19.450.000 динара. У том износу садржани су расходи 

приказани по субаналитичким контима економске класификације: 421111, 421121, 421211, 

421225, 421311, 421411, 421412, 421414, 421419, 421421, 421422, 421512, 421513 и 421919 који 

се односе на трошкове платног промета, банкарске услуге, услуге електричне енергије, 

централног грејања, водовода и канализације за станове у власништву Фонда који нису дати у 

закуп, услуге мобилног телефона и интернета, осигурања возила, услуге поште и остале 

непоменуте трошкове. У односу на претходну годину, евидентна је разлика у планираним 

средствима по конту 421513 – Осигурање опреме, где су планирана новчана средства већа у 

износу од 1.000.000 динара, а због набавке медицинске опреме у 2022. години, која ће бити 

предмет осигурања. 

 

2) За трошкове путовања у износу од 1.750.000 динара. У том износу садржани су расходи 

приказани по субаналитичким контима економске класификације: 422111, 422121, 422131, 

422211, 422231, 422192 и 422199 који се односе на трошкове дневница, превоза и смештаја на 

службеном путу у земљи и иностранству, а који се исплаћују на основу одредби Правилника о 

накнади путних и других трошкова и других примања у Војсци Србије. Средства су планирана у 

већем износу у односу на претходну годину због упућивања лица из Фонда за СОВО на 

вишедневне обуке, радионице и семинаре, а ради континуираног унапређења пословних 

процеса Фонда и имплементације свих иновација у прописима за јавни сектор. 

 

3) За услуге по уговору у износу од 221.750.000 динара. У том износу садржани су расходи 

приказани по субаналитичким контима економске класификације: 423211, 423212, 423311, 

423321, 423391, 423413, 423432, 423591, 423599, 423711, 423712 и 423911 који се односе на 

услуге израде и одржавање софтвера, образовања и усавршавања запослених, котизације за 

семинаре, издатке за стручне испите, услуге штампања публикација (образаца здравствених 

књижица, електронских здравствених картица, картона-досијеа здравственог осигурања и др.), 

објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора 

и комисија, услуге запослених у Стручној служби Фонда из реда запослених у Министарству 

одбране за потребе Фонда, у складу са чланом 18. Уредбе, репрезентацију и поклоне и остале 

стручне и опште услуге. Средства су планирана у већем износу у односу на претходну годину 

због плаћања већ уговорене надоградње Здравственог информационог система (ЗИС), као и због 

увећања трошкова рефундације плате и накнада за запослене Министарства одбране који су 

ангажовани у Фонду за СОВО. 
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4) За специјализоване услуге у износу од 500.000 динара. У том износу садржан је расход 

приказан по субаналитичком конту економске класификације 424911 – Остале специјализоване 

услуге. Средства су планирана у износу који је за 400.000,00 динара већи у односу на претходну 

годину, а ради испитивање електричне инсталације у згради Фонда.  

 

5) За текуће поправке и одржавање у износу од 6.600.000 динара. У том износу садржани су 

расходи приказани по субаналитичким контима економске класификације: 425119, 425212, 

425219, 425222, 425226 и 425229 који се односе на услуге и материјал за текуће поправке и 

одржавање станова у власништву Фонда, пословне зграде у Крунској бр. 13 у Београду и 

пословних простора у којима су смештени и делатност обављају организационе јединице Фонда 

за рад са војним осигураницима у Новом Саду, Нишу, Крушевцу, Крагујевцу, Ваљеву и Ужицу. 

Такође, средства су намењена и за поправке и одржавање два путничка аутомобила, рачунарске, 

биротехничке и друге опреме на коришћењу у Фонду. 

 

6) За материјал у износу од 5.000.000 динара. У том износу садржани су расходи приказани по 

субаналитичким контима економске класификације: 426111, 426129, 426191, 426311, 426411, 

426819, 426822, 426911, 426912 и 426913 који се односе на набавку канцеларијског материјала, 

стручне литературе за редовне потребе запослених, бензина, хемијских средстава за чишћење 

пословне зграде, воде за пиће, потрошног материјала, резервних делова, алата, инвентара и 

материјала за посебне намене у функцији одржавања функционалности пословне зграде у којој 

запослени обављају послове из надлежности Фонда.  

 

7) За порезе, обавезне таксе, казне и пенале у износу од 2.400.000 динара. У том износу 

садржани су расходи приказани по субаналитичким контима економске класификације: 482131, 

482191, 482211, 482231 и 482251 који се односе на расходе за регистрацију путничких возила у 

власништву Фонда, порез и судске таксе по тужбеним захтевима и градске казне.  

 

8) За новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 3.000.000 динара. У том износу 

садржан је расход приказан по субаналитичком конту економске класификације: 483111 који се 

односи на казне и пенале по решењу судова у предметима по којима је Фонд изгубио спор.  

 

9) За набавку машина и опреме у износу од 6.800.000 динара. У том износу садржани су 

издаци приказани по субаналитичким контима економске класификације: 512211, 512212, 

512221, 512222, 512232 и 512241 који се односе на издатке за уградну и рачунарску опрему, 

штампаче, телефоне и електронску опрему за потребе Фонда. У односу на претходну годину 

средства су планирана у већем износу за 2.550.000,00 динара, а због набавке рачунарске опреме, 

скенера и штампача ради спровођења дигитализације пословних процеса Фонда који се односе 

на здравствено осигурање војних осигураника и финансијско пословање Фонда. 
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2. II ПРОГРАМ 
 

ШИФРА ПРОГРАМА: 1831 

НАЗИВ ПРОГРАМА: Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 

ОПИС: 

Програм Остваривање права из здравственог и социјалног 

осигурања усмерен је на обезбеђивање наменског и економичног 

коришћења средстава здравственог осигурања и материјалног 

положаја, на обезбеђење ефикасног и рационалног обављања 

послова спровођења здравственог осигурања и материјалног 

обезбеђења, као и на законито остваривање права, израду 

нормативних и статусних документа Фонда и изналажења 

решења за могућу реформу система социјалног осигурања војних 

осигураника и Фонда као организације обавезног социјалног 

осигурања. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: пуковник др Радан Костић, директор Фонда 

 

Циљ програма Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања – Унапређење 

здравствене заштите и обезбеђење остваривања права из социјалног осигурања војних 

осигурника. 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Повећање износа средстава за 

финансирање права војних 

осигураника по основу здравствене 

заштите и здравственог осигурања 

у односу на укупна средства 

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда  

проценат 2022. 96,78 96,48 96,95 97,02 

 

2.1. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ  

 

Програму Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања припадају следеће 

активности: 

0001 - Обезбеђење здравствене заштите 

0002 - Обезбеђење медицинских услуга 

0003 – Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 

0004 – Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 
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2.1.1. Обезбеђење здравствене заштите 

 

ШИФРА ПРОГРАМА (коме припада): 1831 

ШИФРА ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: 0001 

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: Обезбеђење здравствене заштите 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о 

буџетском систему, Закон о јавним набавкама, 

Закон о здравственом осигурању, Закон о раду и др. 

ОПИС: 

Програмска активност Обезбеђење здравствене 

заштите усмерена је на остваривање права војних 

осигураника из здравственог осигурања кроз 

реализацију и спровођење послова и задатака који 

се односе на спровођење поступака набавки лекова 

и санитетског потрошног материја за потребе 

војно здравствених установа, на склапање уговора 

са цивилним апотекама за издавање лекова војним 

осигураницима на војни рецепт, прописивање и 

издавање ортопедских и других помагала в/о. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
потпуковник Томислав Ристић, начелник Одељења 

за здравствено осигурање 

 

Циљ програмске активности Обезбеђење здравствене заштите је унапређење система 

здравствене заштите војних осигураника кроз набавку лекова и санитетског материјала за војно-

здравствене установе и накнаду трошкова набавке лекова и ортопедских и других помагала 

војним осигураницима. 

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Учешће извршених расхода по 

основу набавки лекова, 

медицинског потрошног  

материјала и издатих ортопедских 

и других помагала за потребе војно 

здравствених установа у односу на 

укупне расходе  

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда  

проценат 2022. 59,87 61,81 64,04 63,06 
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2.1.2. Обезбеђење медицинских услуга 

 

ШИФРА ПРОГРАМА (коме припада): 1831 

ШИФРА ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: 0002 

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: Обезбеђење медицинских услуга 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о 

буџетском систему, Закон о јавним набавкама, 

Закон о здравственом осигурању, Закон о раду и др. 

ОПИС: 

Програмска активност обезбеђење медицинских 

услуга усмерена је на остваривање права из 

здравственог осигурања кроз реализацију задатака 

који се односе на упућивање војних осигураника на 

лечење у друге здравствене установе, на лечење в/о 

у иностранству, рефундацију трошкова лечања у 

земљи и иностранству, упућивање на медицинску 

рехабилитацију у војне и цивилне установе. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
потпуковник Томислав Ристић, начелник Одељења 

за здравствено осигурање 

 

Циљ програмске активности Обезбеђење медицинских услуга је унапређење система пружања 

медицинских услуга војним осигураницима кроз реализацију здравственог обезбеђења у 

цивилним здравственим установама. 

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Учешће извршених расхода по 

основу пружања медицинских 

услуга у односу на укупне расходе 

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда 

проценат 2022. 14,42 15,12 12,36 13,93 
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2.1.3. Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 

 

ШИФРА ПРОГРАМА (коме припада): 1831 

ШИФРА ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: 0003 

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: Обезбеђење права из социјалног осигурања 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о 

буџетском систему, Закон о јавним набавкама, 

Закон о здравственом осигурању, Закон о раду и др. 

ОПИС: 

Програмска активност Обезбеђење права из 

социјалног осигурања усмерена је на остваривање 

права из социјалног осигурања кроз реализацију 

задатака и послова који се односе на рефундацију 

накнаде зараде у току привремене спречености за 

рад проузроковане болешћу, исплату путних 

трошкова у земљи и иностранству, на исплату 

посмртне помоћи и погребних трошкова и послова 

који се односе на исплату бесповратних кредита у 

вези стамбеног збрињавања в/о. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
потпуковник Томислав Ристић, начелник Одељења 

за здравствено осигурање 

 

Циљ програмске активности Обезбеђење права из социјалног осигурања је унапређење 

система социјалног осигурања кроз исплату накнада за време спречености за рад, накнада у 

случају смрти војних осигураника и исплату дела накнада везаних за здравствено збрињавање 

војних осигураника. 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Учешће извршених расхода по 

основу исплате права из социјалног 

осигурања у односу на укупне 

расходе 

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда за 

СОВО 

проценат 2022. 15,91 16,09 14,90 14,53 

Број исплаћених бесповратних 

кредита војним осигураницима у 

динарској противвредности од 

20.000 евра  

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда 

број 2022. 93 102 120 120 
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2.1.4. Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 
 

ШИФРА ПРОГРАМА (коме припада): 1831 

ШИФРА ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: 0004 

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВ.: Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије, Закон о 

буџетском систему, Закон о раду, Правилник о 

финансијском пословању у Министарству одбране и 

ВС, Правилник о накнадама путних и других 

трошкова у ВС и др. 

ОПИС: 

Програмска активност Обезбеђење накнаде за 

социјалну заштиту из буџета усмерена је на 

реализацију задатака и послова који се односе на 

остваривање права на материјално обезбеђење 

корисника војне пензије  кроз одлучивање по 

захтевима корисника војне пензије, исплату и 

контролу основаности коришћења накнаде дела 

трошкова за становање корисника војне пензије. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
Војни службеник Маја Томовић, начелник Одељења 

за утврђивање права из социјалног осигурања  

 

Циљ програмске активности Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета је 

обезбеђење непрекидне и несметане исплате накнаде дела трошкова становања корисницима 

војне пензије. 

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. год. 

Циљна 

вредност у 

2024. год. 

Циљна 

вредност у 

2025. год. 

Број исплаћених накнада дела 

трошкова за становање корисника 

војне пензије 

Извор верификације:  

Извештај о пословању Фонда 

број 2022. 2473 2440 2388 2353 

 

Образложење расхода и издатака који се финансирају у оквиру програма Остваривање 

права из здравственог и социјалног осигурања и програмских активности у оквиру 

наведеног програма: 

 

1) За права из здравственог и социјалног осигурања у износу од 7.069.250.000 динара.  

У том износу садржани су расходи приказани по субаналитичким контима економске 

класификације: 471112, 471114, 471191, 471192, 471193, 47119301, 471199, 47119901, 

47119902, 47119906, 47119907, 47119908, 471211, 471213, 47121301, 47121601, 471217, 

471223, 47122301, 471224, 471229, 471292, 512511 и 471299.  
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Наведена конта се односе на накнаду зараде професионалним војним лицима за време 

привремене спречености за рад, одобравање средстава за стамбено збрињавање корисника 

војних пензија без стана у динарској противвредности од 20.000 евра, накнаду путних 

трошкова код остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника за путовања 

у земљи и у иностранство, погребних трошкова и посмртне помоћи и осталих права која се 

исплаћују непосредно војним осигураницима, услуга рехабилитације и рекреације, услуга 

болница, поликлиника и амбуланти, фармацеутских услуга и материјала, услуга издавања 

помагала и направа, лечења у иностранству и осталих права из здравственог осигурања која 

се исплаћују непосредно пружаоцима услуга. У односу на претходну годину, планирана 

средства су повећана за 1.025.620,00 динара. Највеће повећање у износу од 316.150.000,00 

динара односи се на набавку лекова и медицинског потрошног материјала по захтевима 

војноздравствених установа (за ову намену за 2023. годину планирано је 3.147.250.000,00 

динара. Повећана су и планирана средства за медицинску опрему (у 2022. години планирано 

је 90.000.000 динара) с обзиром да је у 2022. години у току набавка медицинске опреме која 

неће бити окончана и плаћена у потпуности до краја године. Наведена средства за 

медицинску опрему су тежишно за исплату обавеза које буду створене у 2022. години. 

Средства која се плаћају непосредно пружаоцима услуге (рехабилитације, установе 

социјалне заштите, рефундација трошкова лечења у цивилним здравственим установама и 

слично) и војним осигураницима (рефундација купљених лекова, плаћених здравствених 

услуга и слично) планирана су у складу са досадашњим искуством и кретањем цена лекова и 

медицинских услуга на тржишту.  
 

2) За накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 263.500.000 динара. У том износу 

садржани су расходи приказани по субаналитичким контима економске класификације: 

472311 и 472811, а односе се на накнаде за децу и породицу у случају болести или тешке 

материјалне ситуације и накнаду дела трошкова за становање корисницима војне пензије без 

стана (бруто износ са прописаним порезом).  

 

4. Преглед програмске структуре 

 

На основу напред наведних информација преглед програмске структуре изгледа овако: 
 

I ПРОГРАМ 
 

ПРОГРАМ 

Шифра и назив 1830 - Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда 

Опис  

Програм Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда усмерен је ка томе да 

Стручна служба Фонда, реализацијом послова и задатака који се односе на 

финансирање сталних трошкови Фонда, трошкова путовања, трошкова набавке 

материјала, трошкова текућих поправки и одржавања и  различитих услуга по 

уговорима, обезбеди наменско и економично коришћење средстава здравственог 

осигурања и материјалног положаја, ефикасно и рационално обављање послова 

спровођења здравствене заштите, здравственог осигурања и материјалног 

обезбеђења, а све у циљу потпуног остваривања права војних осигураника. 
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Одговорно 

лице 
пуковник др Радан Костић, директор Фонда 

Циљ 
Обезбеђивање и стварање услова који ће допринети унапређењу здравствене 

заштите и здравственог осигурања војних осигураника. 

Индикатор  

Назив: Јед. мере Базна год. Базна вр. 2023. 2024. 2025. 

Учешће расхода и 

издатака у укупним 

расходима и 

издацима 

проценат 2022. 3,22 3,52 3,05 2,98 

Списак програмских активности: 

0001 - Администрација и управљање 

 

II ПРОГРАМ 

 

ПРОГРАМ 

Шифра и назив 1831 - Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања 

Опис  

Програм Остваривање права из здравственог и социјалног осигурања усмерен је на 

обезбеђивање наменског и економичног коришћења средстава здравственог 

осигурања и материјалног положаја, на обезбеђење ефикасног и рационалног 

обављања послова спровођења здравственог осигурања и материјалног обезбеђења, 

као и на законито остваривање права, израду нормативних и статусних документа 

Фонда и изналажења решења за могућу реформу система социјалног осигурања 

војних осигураника и Фонда као организације обавезног социјалног осигурања. 

Одговорно 

лице 
пуковник др Радан Костић, директор Фонда 

Циљ 

 

Унапређење система здравствене заштите и обезбеђење остваривања права из 

социјалног осигурања војних осигурника.  

Индикатор  

Назив: Јед. мере Базна год. Базна вр. 2023. 2024. 2025. 

Повећање износа 

средстава за 

финансирање права 

војних осигураника 

по основу 

здравствене заштите 

и здравственог 

осигурања у односу 

на укупна средства 

проценат 2022. 96,78 96,48 96,95 97,02 

Списак програмских активности: 

0001 - Обезбеђење здравствене заштите 

0002 - Обезбеђење медицинских услуга 

0003 – Обезбеђење осталих права из социјалног осигурања 

0004 – Обезбеђење накнаде за социјалну заштиту из буџета 
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Финансијским планом Фонда за СОВО, за финансирање здравствене заштите, права из 

здравственог и социјалног осигурања војних осигураника и материјалног обезбеђења корисника 

права у 2023. години, планирани су приходи и примања и расходи и издаци у износу од 

7.600.000.000 динара. 

 

Структура прихода и примања је следећа: 
 

Приходи и примања 2022. година 2023. година 

Приходи по основу доприноса за 

здравствено осигурање војних осигураника 
5.624.000.000 6.390.000.000 

Приходи из буџета – трансфер за НТС 440.000.000 440.000.000 

Остали приходи 636.000.000 770.000.000 

Неутрошена средства из претходне године 0 0 

УКУПНО ПРИХОДИ 6.700.000.000 7.600.000.000 

 

У односу на 2022. годину повећани су планирани приходи за 900.000.000 динара (у 2022. години 

планирано је 6.700.000.000 динара), а на основу инструкције Министарства финансија и 

извршеног усаглашавања планиране висине доприноса од војних пензија са Републичком 

фондом за ПиО. 

 

Планирани приходи и примања Фонда за 2023. годину распоређени су за финансирање 

расхода и издатака, по програмској структури, према следећем: 
 

Расходи и издаци 2022. година 2023. година 

Набавка лекова и медицинског потрошног 

материјала 
2.831.100.000 3.147.250.000 

Рефундација трошкова цивилним апотекама 950.000.000 1.200.000.000 

Лечење војних осигураника у цивилнимм 

здравственим установама из мреже РФЗО 
750.000.000 900.000.000 

Исплата боловања преко 30 дана 550.000.000 650.000.000 

Остала права из здравственог и социјалног 

осигурања  
743.550.000 932.500.000 

Исплата бесповратних кредита (20.000 евра) 219.480.000 240.000.000 

Исплата накнаде трошкова становања 440.000.000 263.000.000 

Стални трошкови Фонда 215.870.000 267.250.000 

УКУПНО РАСХОДИ 6.700.000.000 7.600.000.000 

   

6. Упоредни преглед прихода и расхода за 2022. и 2023. годину 
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5.      Закључак  

 

Фонд за СОВО за финансирање основне делатности (здравствене заштите и здравственог 

осигурања војних осигураника) користи искључиво приходе остварене од доприноса за 

обавезно здравствено осигурање на бруто плате професионалних војних лица и нето пензије 

корисника војних пензија. 

 

Фонд за СОВО за финансирање допунске делатности (стамбеног обезбеђења корисника војне 

пензије без стана) користи искључиво приходе и примања које оствари од давања у закуп на 

одређено и неодређено време станова у власништву Фонда, од откупа станова у власништву 

Фонда и од отплате стамбених кредита. Станови су купљени пре 2010. године из средстава 

Фонда за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника, односно из средстава 

доприноса за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана, који се обрачунавао и 

уплаћивао по стопи од 2,5% на нето војне пензије. 

 

Фонд за СОВО за финансирање допунске делатности (накнаде дела трошкова за становање 

корисницима војне пензије без стана) користи приходе које му за ту намену трансферише 

Министарство одбране. Наиме, за исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима 

војне пензије без стана, средства се обезбеђују Законом о буџету Републике Србије, у оквиру 

раздела Министарства одбране и по апропријацији економске класификације 464. Правни основ 

за планирање средстава је Уредба о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених 

од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

 

Потребно је изнаћи могућност да се приходна страна Финансијског плана Фонда за СОВО увећа 

за средства која РФЗО уплаћује на име лечења цивилних осигураника у војно здравственим 

установама (тренутно се наведени приход третира као општи приход буџета). На тај начин би 

биле обезбеђене медицинске услуге цивилним осигураницима које се пружају у 

војноздравственим установама и тиме би се избегла ситуација да се те услуге сведу на 

минимум.   

 

Фонд за СОВО се финансира из средстава доприноса за здравствено осигурање војних 

осигураника (којима се финансирају права из здравственог осигурања), из буџета (за исплату 

накнаде трошкова становања – НТС) и других прихода (прихода од партиципација, закупа 

станова, откупа станова, накнада штете...).  

 

ИМ        

          ДИРЕКТОР 

         пуковник  

  др Радан Костић 

         ___________________ 



 

П Р Е Д Л О Г 

   

  На основу члана 43. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 

68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 

закон), 

 

 

Народна скупштина доноси 

 

  

 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАЦИОНАЛНЕ 

 СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

 

I 

 

 

Даје се сагласност на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 

2023. годину, који је Управни одбор Националне службе за запошљавање донео на 

седници одржаној 10. новембра 2022. године.  

 

 

      

                   II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број: 

У Београду,         2022. године 

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

 

 1. Правни основ за доношење Одлуке  

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредби члана 43. став 2. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), којом је утврђено да Народна 

скупштина доноси одлуке о давању сагласности на финансијске планове организација 

за обавезно социјално осигурање.  

 

 

2. Разлози за доношење Одлуке 

 

Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове организација за 

обавезно социјално осигурање са финансијским плановима организација за обавезно 

социјално осигурање, према члану 31. Закона о буџетском систему, усвајају се заједно 

са предлогом буџета Републике Србије и достављају се заједно са тим предлогом 

Народној скупштини.  

 

 

3. Објашњење појединачних решења у Одлуци 

 

У члану 1. став 1. З а к о н а  о  б у џ е т с к о м  с и с т е му  прописано је да 

је Национална служба за запошљавање организација за обавезно социјално осигурање, 

па се у складу са наведенoм одредбом предлаже доношење Одлуке о давању 

сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 13. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – др. 

закон и 49/21), члана 14. Статута Националне службе за запошљавање („Службени 

гласник РС", број 2/10, 43/11, 16/12 и 90/15), Управни одбор Националне службе за 

запошљавање, на 105. седници одржаној дана 10.11.2022. године, доноси 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. 

годину, који се састоји из општег и посебног дела. 

 

I ОПШТИ  ДЕО 

Члан 2. 

 

Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за 

2023. годину, и то: 

1. Приходи и примања 

            (у хиљ. динара) 

Економска 
класификација 

П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А Износ  

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   27.796.500 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 21.200.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 21.000.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 19.740.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 420.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 840.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПО КОНВЕРЗИЈИ 
200.000 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  343.127 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 900.000 

73316500 Текући трансфер од других нивоа власти у корист Националне 
службе за запошљавање (од локалних самоуправа, 
територијалних аутономија) 900.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 372.873 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 6.723 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1.817 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 
организација обавезног социјалног осигурања  1.623 

742360 Приходи организација за обавезно социјално осигурање од 
споредне продаје добара и услуга које врше државне 
нетржишне јединице 194 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  364.333 

745120 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Републике 140 



 

   2 

 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација 
обавезног социјалног осиуграња 364.193 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 500 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 450 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 50 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 4.980.000 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 4.980.000 

781100 Трансфери између корисника на истом нивоу 4.800.000 

781126 Трансфери из буџета Републике у корист Националне службе 
за запошљавање 4.800.000 

78112610 Трансфери из буџета Републике у корист Националне службе 
за запошљавање - Министарство финансија 4.250.000 

78112620 Трансфери из буџета Републике у корист Националне службе 
за запошљавање - Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања 550.000 

781300 Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања 180.000 

781350 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у 
корист Националне службе за запошљавање 180.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2.500 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 2.500 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 2.400 

811100 Примања од продаје непокретности 2.400 

811165 Примања од продаје непокретности у корист Националне 
службе за запошљавање 2.400 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 100 

812100 Примања од продаје покретне имовине 100 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист Националне 
службе за запошљавање 100 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 

921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,изузев 
акција 100 

921165 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,изузев 
акција, у корист Националне службе за запошљавање 

100 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 350 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 

350 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 
550 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 

550 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 27.800.000 
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2. Расходи и издаци 

                                                                                                                                  (у хиљ. динара) 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ  

0810     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

6.359.707 

  0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  6.359.707 

    410000 Расходи за запослене 2.455.180 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2.008.050 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
310.130 

    413000 Накнаде у натури 15.000 

    414000 Социјална давања запосленима 57.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 50.000 

    
416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
15.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 2.184.630 

    421000 Стални трошкови 873.394 

    422000 Трошкови путовања 39.597 

    423000 Услуге по уговору 900.435 

    424000 Специјализоване услуге 205 

    425000 Текуће поправке и одржавање 247.513 

    426000 Материјал 123.486 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
51 

    441000 Отплата домаћих камата 1 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 50 

    460000 Донације, дотације и трансфери 497 

    465000 Остале донације, дотације и трансфери 497 

    480000 Остали расходи 341.600 

    482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 41.600 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
200.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
100.000 

    510000 Основна средства 1.177.749 

    511000 Зграде и грађевински објекти 141.500 

    512000 Машине и опрема 505.190 

    515000 Нематеријална имовина 531.059 

    620000 Набавка финансијске имовине 200.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 200.000 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ 
ПРАВА 

13.269.466 

  0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
11.420.616 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

11.420.616 

  0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
1.848.000 
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КиМ  

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

1.848.000 

  0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 
ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА 
ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ   

850 

    
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
850 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
8.170.827 

  
0006 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

6.300.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 6.300.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА  
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

550.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.000 

  

0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - ОПШТИНА 

900.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 900.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

77.700 

    471000 Права из социјалног осигурања 77.700 

  4005 

  СПРОВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ 
МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДРШКА 
ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА (ИПА 
2020) 

300.000 

    
420000 

Коришћење роба и услуга 25.200 

    422000 Трошкови путовања 6.600 

    423000 Услуге по уговору 16.200 

    426000 Материјал 2.400 

    
471000 

Права из социјалног осигурања 274.800 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 43.127 

    420000 Коришћење роба и услуга 43.125 

    421000 Стални трошкови 640 

    422000 Трошкови путовања 25.265 

    423000 Услуге по уговору 15.186 

    426000 Материјал 2.034 

    471000 Права из социјалног осигурања 1 

    512000 Машине и опрема 1 

УКУПНО 27.800.000 
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II ПОСЕБАН   ДЕО 

 

Члан 3. 

 

Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци утврђени у члану 2. овог 

плана са детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за 

запошљавање из групе 471-ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА), као и за расходе и издатке који се финансирају 

из средстава донација: 

                                                                                                                      (у хиљ. динара) 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

0810     
ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА 
ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

6.359.707 

  0001   АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  6.359.707 

    410000 Расходи за запослене 2.455.180 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2.008.050 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
310.130 

    413000 Накнаде у натури 15.000 

    414000 Социјална давања запосленима 57.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 50.000 

    
416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
15.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 2.184.630 

    421000 Стални трошкови 873.394 

    422000 Трошкови путовања 39.597 

    423000 Услуге по уговору 900.435 

    424000 Специјализоване услуге 205 

    425000 Текуће поправке и одржавање 247.513 

    426000 Материјал 123.486 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
51 

    441000 Отплата домаћих камата 1 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 50 

    460000 Донације, дотације и трансфери 497 

    465000 Остале донације, дотације и трансфери 497 

    480000 Остали расходи 341.600 

    482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 41.600 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
200.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
100.000 

    510000 Основна средства 1.177.749 

    511000 Зграде и грађевински објекти 141.500 

    512000 Машине и опрема 505.190 

    515000 Нематеријална имовина 531.059 

    620000 Набавка финансијске имовине 200.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 200.000 
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0811   
  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 

ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА 

13.269.466 

   0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
11.420.616 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

11.420.616 

    471141 Накнада за случај незапослености 7.503.346 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
1.176.323 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за осигурање 
незапослених  

2.343.510 

    
471942 Трансфери РФ ПИО осигураника 

самосталних делатности за доприносе 
за осигурање незапослених  

397.437 

   0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

1.848.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

1.848.000 

    471141 Накнада за случај незапослености 1.214.136 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
190.344 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за осигурање 
незапослених  

443.520 

   0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 
ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА 
ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ   

850 

    472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 850 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
8.170.827 

  
0006 

  *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

6.300.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 6.300.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА  
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

550.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.000 

  

0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА, ТЕРИТОРИЈАЛНИХ 
АУТОНОМИЈА 

900.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 900.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

77.700 

    471000 Права из социјалног осигурања 77.700 

    
471900 Олакшице према члану 45, 45а и  45б 

Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурње 

20.000 



 

   7 

 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање  незапослених лица (за 
олакшице по чл. 45) 

6.000 

    
471922 Трансфери РФ ПИО запослених за 

доприносе за осигурање незапослених 
лица (за олакшице по чл. 45) 

13.800 

    
471951 Трансфери НСЗ за доприносе за 

осигурање (за олакшице по чл. 45) 
200 

    
471141 Новчана накнада у једнократном износу 

ради самозапошљавања и подстицаји 
за кориснике новчане накнаде 

10.200 

    
471299 Здравствени прегледи незапослених и 

процене радне способности 
39.100 

    471299 Остале исплате НСЗ 8.400 

  4005 

  СПРОВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕРА 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДРШКА 
ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА (ИПА 
2020) 

300.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 25.200 

    422000 Трошкови путовања 6.600 

    423000 Услуге по уговору 16.200 

    426000 Материјал 2.400 

    471000 Права из социјалног осигурања 274.800 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 43.127 

    420000 Коришћење роба и услуга 43.125 

    421000 Стални трошкови 640 

    422000 Трошкови путовања 25.265 

    423000 Услуге по уговору 15.186 

    426000 Материјал 2.034 

    471000 Права из социјалног осигурања 1 

    512000 Машине и опрема 1 

УКУПНО 27.800.000 

*Распоред и коришћење ових средстава вршиће се по одлуци Управног одбора Националне службе за запошљавање 

 

 

 

Члан 4. 

 

Распоред средстава по овом финансијском плану, врши се у складу са утврђеним 

критеријумима и мерилима Националне службе за запошљавање, донетим одлукама и 

уговорима као и другим актима које донесе Национална служба. 

 

 

Члан 5. 

 

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Националне 

службе за запошљавање. Директор Националне службе за запошљавање може извршити 

преусмеравање апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 10%  

вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 
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Члан 6. 

 

Овај Финансијски план, по добијању сагласности Народне скупштине Републике 

Србије, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије". 

 

 

Број: 0011-402-6/2022 

У Београду, 10.11.2022. 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

 

Милан Бојовић  



 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2022. године 
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1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

Правни основ за доношење Финансијског плана Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дефинисан је: чланом 13. тачка 3. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, 
број 36/09, 88/10, 38/15, 113/2017 и 113/17 – др. Закон и 49/21), којим је прописано да 
Управни одбор Националне службе доноси финансијски  план, и чланом 6. став 3. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15 (др.закон), 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021), којим је прописано да финансијски план организације 
обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган организације, у складу са 
законом и другим прописом, уз сагласност Народне скупштине. 

Чланом 38. Закона о буџетском систему утврђено је да су организације 
обавезног социјалног осигурања обавезне да припреме финансијске планове на основу 
смерница утврђених Фискалном стратегијом. Национална служба је Предлог 
финансијског плана за 2023. годину израдила на основу инструкције Министарства 
финансија од 08. новембра  2022. године. 

 Чланом 43. Закона о буџетском систему утврђено је да на финансијски план 
организације обавезног социјалног осигурања сагласност даје Народна скупштина 
Републике Србије. 
 

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

Правни основ за планирање прихода и примања утврђен је чланом 19. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености којим је прописано да приходе 
Националне службе чине средства:  

- доприноса за обавезно осигурање за случај незапослености;  
- из буџета Републике Србије;  
- остварена улагањем капитала;  
- домаћих и иностраних кредита, у складу са законом;  
- поклона, донација и легата и  
- друга средства остварена у складу са законом. 
У Финансијском плану Националне службе за 2023. годину планирани су следећи 

приходи и примања: приходи од доприноса за обавезно осигурање за случај 
незапослености, донације од међународних организација, трансфери од других нивоа 
власти – локалних самоуправа и територијалних аутономија, други приходи, 
меморандумске ставке, трансфери из буџета Републике и то трансфер са раздела 
Министарства финансија и трансфер са раздела Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине. 

 
2.1. Допринос за обавезно осигурање за случај незапослености 

Правни основ за планирање доприноса за обавезно осигурање за случај 

незапослености утврђен је већ наведеним чланом 19. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености, као и чланом 16. Закона о буџетском систему.  

Стопа доприноса за осигурање за случај незапослености утврђена је чланом 44. 
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др. Закон, 112/15, 
5/16, 7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 86/19, 5/20, 153/20, 6/21 ,44/21,118/2021 и 10/2022) у 
висини од 0,75 %, док је основица доприноса уређена  чл. 13. – 35. истог закона. 
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2.2. Донације од међународних организација 

  
Донације од међународних организација чине приходи које Национална служба 

остварује по основу учешћа у реализацији међународних пројеката на основу 
потписаних споразума и уговора.  

 
 
2.3. Трансфери од других нивоа власти – локалних самоуправа, 

територијалних аутономија 

Трансфере од локалних самоуправа Национална служба остварује у складу са 

чл. 60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, према коме 

јединица локалне самоуправе у оквиру локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) 

обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног 

програма или мере активне политике запошљавања.  

У складу са потребама локалног тржишта рада, јединице локалних самоуправа 

могу креирати нове програме или мере активне политике запошљавања, уврстити их у 

ЛАПЗ и у целости финансирати из средстава буџета локалне самоуправе, чиме 

доприносе одрживом развоју на локалном нивоу кроз повећање запошљавања, 

унапређење квалитета радне снаге, подизање нивоа конкурентности и запошљивости 

незапослених лица. За ове мере локалне самоуправе трансферишу средства 

Националној служби која пружа стручну и техничку подршку у реализацији програма и 

мера активне политике запошљавања које се финансирају из ових средстава. 

 
2.4. Други приходи 

 
Друге приходе чине приходи које Национална служба остварује по основу 

давања у закуп простора са којим располаже, приходи од продаје добара и услуга, 
мешовити и неодређени приходи који обухватају приходе од повраћаја за новчане 
накнаде, приходе од принудне наплате, приходе од наплате штете по основу 
осигурања и сл. 

 
 
2.5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

 
У оквиру меморандумских ставки за рефундацију расхода евидентирају се 

приходи по основу рефундација Републичког фонда за здравствено осигурање за 
боловање преко 30 дана и рефундација накнаде зарада за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета. 

 
 
2.6.  Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  

 
    У оквиру ових трансфера планира се трансфер из буџета са раздела Министарства 
финансија који се остварује у складу са чланом 19. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености као подршку за измирење дела обавеза за 
Накнаду за случај незапослености и за Привремену накнаду за КиМ, у складу са 
Закључком Владе од 17. јула 2003. године, којим је дефинисано ово право и другим 
закључцима којима су вршене измене или усаглашавање висине ових примања. У 
2023. години део средстава из овог трансфера Национална служба ће користити за 
исплату програма „Моја прва плата“ који се спроводи у складу са Уредбом Владе 
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Републике Србије о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ 
(„Сл. Гласник бр. 107/20,79/21 и 92/22), као и за пореске олакшице у складу са Законом 
о доприносима за обавезно социјално осигурање. 

У оквиру ових трансфера планира се и трансфер са раздела Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања за подстицање запошљавања особа 
са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09,32/13 и 
14/2022). 
     На овој позицији евидентирају се трансфери од организација обавезног 

социјалног осигурања у корист Националне службе, као и допринос за случај 

незапослености који плаћа Национална служба по члану 45, 45a и 45б Закона о 

доприносима за обавезно социјално осигурање 

2.7. Примања од продаје нефинансијске имовине односе се на примања 
остварена продајом основних средстава. 

 
2.8. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине односе се на 

примања од отплате стамбених кредита, отплате за продате друштвене станове у 
претходним годинама, као и на примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала. 
 

3. ОСНОВНИ ПЛАНСКИ И ОБРАЧУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА 

ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

При изради Финансијског плана коришћени су параметри у складу са инпутима 

утврђеним у Нацрту ревидиране Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама 

за 2024. и 2025. годину, и инструкцијама Министарства финансија и то: 

 укупно планирани приходи и примања износе 27.800.000 хиљада динара, при 

чему је 27.600.000 хиљада динара у оквиру лимита утврђеног инструкцијом 

Министарства финансија, и 200.000 хиљада динара преко утврђеног лимита за 

конверзије потраживања Националне службе по основу неплаћених доприноса 

за случај незапослености у трајни улог у основном капиталу дужника, у складу 

са сугестијом Министарства финансија  

 доприноси за социјално осигурање износе 21.200.000 хиљада динара 

(21.000.000 хиљада динара у оквиру лимита + 200.000 хиљада динара  за 

конверзије) 

 укупно планирани расходи и издаци износе 27.800.000 хиљада динара 

(27.600.000 хиљада динара у оквиру лимита + 200.000 хиљада динара преко 

лимита за конверзије) 

 Пројектована инфлација за 2023. годину, годишњи просек 11,1% 

 Реални раст БДП за 2023. годину 2.5% 

 БДП по текућим тржишним ценама за 2023. годину се процењује на 8.025,1 

млрд. дин 

 Пројектована инфлација за 2024. годину 5,00 %, а за 2025. годину 3,5% 

 Реални раст БДП за 2024. годину 3,5%,  а  за 2025. годину  износи 4 % 

 БДП у млрд. динара за 2024. годину износи 8.776,3 а за 2025. годину 9.519,4 

 Укупни приходи и примања и расходи и издаци у млрд. динара у 2024. години 

износе 29,1, а у 2025. години 30,3. 
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4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИОНА 

СТРУКТУРА, ЗАПОСЛЕНИ, ИМОВИНА) 

Национална служба је основана Законом о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени Гласник РС”, број 71/03 и 84/04 – др. закон), и као правни 
следбеник Републичког завода за тржиште рада, уписана је 16. марта 2004. године у 
судски регистар надлежног суда. Као институција која се бави пословима 
запошљавања постоји преко 90 година.  

Национална служба дефинисана је као правно лице са статусом организације 
за обавезно социјално осигурање која обавља послове запошљавања, осигурања за 
случај незапослености, остваривања права из осигурања за случај незапослености и 
других права у складу са законом, вођења евиденција у области запошљавања као и 
стручно-организационе, управне, економско-финансијске и друге опште послове у 
области запошљавања и осигурања за случај незапослености. 

Унутрашња организација Националне службе уређена је Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Националној служби. Правилником су 
образоване основне организационе јединице: 

1. Дирекција  
    1.1.  радна јединица у Београду 
2. Покрајинске службе за запошљавање и 
3. филијале. 

Дирекција и покрајинске службе су образоване на функционалном принципу, а 
филијале на територијалном принципу. Образоване су 34 филијале које се састоје од 
служби,  испостава и канцеларија.  

Послове из делокруга рада Националне службе обавља 1.653 запослених на 
неодређено време (преко 70% са високом и вишом стручном спремом), у око 190 
објеката широм Републике Србије.  

Финансијско пословање одвија се преко подрачуна, који су отворени за 
дирекцију, 2 покрајинске службе и 34 филијале, а у складу са Правилником о начину 
утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за 
отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 
99/18). 
 

5.  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ВРСТАМА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

У оквиру Општег дела финансијског плана Националне службе за 2023. годину, 
планирани приходи и примања (класе 7,8 и 9) износе укупно 27.800.000 хиљада 
динара. 

 
700000 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 

 
Текуће приходе Националне службе у износу од 27.796.500 хиљада динара  

чине: приходи од социјалних доприноса у износу од 21.200.000 хиљада динара; 
донације од међународних организација 343.127 хиљада динара, трансфери од других 
нивоа власти у износу од 900.000 хиљада динара, други приходи у износу од 372.873 
хиљада динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 500 
хиљада динара, и трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 4.980.000 
хиљада динара. 
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720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ   
 
Социјални доприноси су планирани у укупном износу од 21.200.000 хиљада 

динара, од чега се 200.000 хиљада динара односе на доприносе за социјално 
осигурање по конвезији. 

Доприноси за социјално осигурање (редовни приходи) су планирани у износу од 
21.000.000 хиљада динара, са следећом структуром: 

 721100 - доприноси за социјално осигурање на терет запослених у износу од  
19.740.000 хиљада динара; 

 721200 - доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца у износу од 
420.000 хиљада динара; 

 721300 - доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених у износу од 840.000 хиљада динара. 

 
 
732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
На овој позицији планирано је 343.127 хиљада динара за реализацију пројеката 

који се из средстава донација реализују преко Националне службе. У оквиру ове 
позиције предвиђени су процењени преостали приходи из ове године који ће бити 
пренети у наредну годину, као и процењени приходи који ће се остварити у току 2023. 
године. 

Детаљнији подаци о пројектима из донација који ће се реализовати у наредној 
години дати су у поглављу 6. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

 
 
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  
 
На овој позицији су планирана средства по основу трансфера од локалних 

самоуправа, територијалних аутономија у износу од 900.000 хиљада динара, која су 
намењена је за исплату програма и мера активне политике запошљавања по ЛАПЗ 
споразумима.   

 
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ, планирани су у износу од 372.873 хиљада динара, а у 

оквиру истих: 

 741000  ПРИХОДИ ОД  ИМОВИНЕ – 6.723 хиљада динара и исти се односе на 
остварене приходе од камата на повраћаје средстава Националној служби по 
разним основама (повраћаји новчаних накнада, повраћаји активних мера...); 

 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА у укупном износу од 1.817 
хиљада динара који се односе на приходе од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација обавезног социјалног осигурања, приходе 
организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и 
услуга које врше државне нетржишне јединице; 

 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ који обухватају приходе од 
повраћаја новчаних накнада, приходе од повраћаја за активне мере 
запошљавања, приходе од принудне наплате, приходе од наплате штете по 
основу осигурања и слично, у износу од 364.333 хиљада динара. 
 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА, планиране су у 
износу од 500 хиљада динара и обухватају приходе остварене по основу рефундација 
боловања преко 30 дана и рефундацију накнаде зарада за време породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 
детета и слично. Планирани износ обухвата део рефундације који се односи на текућу 
годину и део за рефундацију расхода из претходне године. 
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780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ су 
планирани у укупном износу од 4.980.000 хиљада динара. У оквиру ове позиције 
планирани су: 

 781126 Трансфер из буџета Републике у корист Националне службе за 
запошљавање у износу од 4.800.000 хиљада динара од којих се 550.000 
хиљада динара односи на средства за подстицање запошљавања особа 
са инвалидитетом, са раздела Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања за која се распоред и коришћење врши  по 
посебном акту Владе, док се износ 4.250.000 хиљада динара односи на 
трансфер из Министарства финансија који се користи за исплату дела 
Привремене накнаде запослених са територије АП КиМ и дела Накнаде 
за случај незапослености, за исплату програма „Моја прва плата“, као и 
за трансфер по основу пореских олакшица у складу са Законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање; 

 781350 - трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у 
корист Националне службе и допринос за случај незапослености који 
плаћа Национална служба по члану 45. Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање су планирани у износу од 180.000 хиљада 
динара. 

 
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 2.500 

хиљада динара и односе се на примања која се очекују по основу продаје основних 
средстава (аутомобили и сл.). 

 
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

износе 1.000 хиљада динара и односе се на очекивана примања од отплате стамбених 
кредита и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. 

 
 

6. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Национална служба је Финансијски план за 2023. годину припремила у складу са 

утврђеном програмском структуром расхода и издатака за општи и посебни део 

финансијског плана Националне службе са дефинисаним програмским 

информацијама, циљевима и показатељима учинка за програме и програмске 

активности, тј. пројекте унутар њих. 

Укупно планирани расходи и издаци утврђени су у износу од 27.800.000 хиљада 

динара. 

Програмском структуром расхода и издатака Националне службе утврђена су три 

програма: 

I. ПРОГРАМ: 0810 - ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ са укупно планираним 

расходима и издацима у износу од 6.359.707 хиљада динара; 

II. ПРОГРАМ: 0811 - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА са укупно планираним расходима и 

издацима у износу од 13.269.466 хиљада динара; 

III. ПРОГРАМ: 0803 - АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА са укупно 

планираним расходима и издацима у износу од 8.170.827 хиљада динара; 
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ПРОГРАМ: 0810 -ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Опис: У оквиру програма „Подршка спровођењу послова из надлежности Националне 

службе за запошљавање“ реализују се активности и послови који обезбеђују несметано 

функционисање Националне службе за запошљавање у свим сегментима пословања у 

циљу одржања пружања  услуга корисницима на задовољавајућем нивоу. 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Циљ 1 
Унапређење ефикасности пословања и одржање квалитета пружања услуга 
Националне службе за запошљавање на задовољавајућем нивоу 

Индикатор 1.1. 

Назив: Проценат 
анкетираних 
незапослених и 
послодаваца који су 
задовољни 
услугама које нуди 
НСЗ  

Једин. 
Мере 

  
% 

Базна 
год. 

  
2022 

Базна 
вред. 

  
75% 

2023. 
  
  

75% 

2024. 
  
  

75% 

 

2025. 
  
  

75% 

 

Списак програмских активности везаних за програм: ПА 0001 -

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ   

 

Програмска активност:ПА 0001 - АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ   

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о јавним набавкама, 

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о пореском поступку и 

пореској администрацији, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и 

обезбеђењу. 

Опис: У оквиру Програмске активности спроводе се процеси и поступци планирања и 

извршења прихода и примања и расхода и издатака Националне службе за 

запошљавање утврђених Финансијским планом, припреме Плана набавки, спровођења 

поступка јавних набавки и праћење реализације истих, управљања људским и 

материјалним ресурсима, управљања информационим и системом квалитета, 

информисања јавности, међународне сарадње и управљање пројектима, анализе 

тржишта рада, интерне ревизије и успостављања финансијског управљања и контроле, 

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 активности 

Националне службе утврђених прописима 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 
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Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0001 

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.359.707 хиљада 

динара, а у оквиру тога по категоријама и позицијама како следи: 

410000 Расходи за запослене - Ови расходи планирани су у укупном износу од 

2.455.180 хиљада динара као: плате, додаци и накнаде запослених, социјални 

доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, 

накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остали посебни расходи.  

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Маса плата, односно 

зарада планирана је у складу са Законом о буџетском систему, Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, на основу постојећег 

броја запослених уз предвиђено увећање за 2023. годину. За плате, додатке и накнаде 

запослених, за наредну годину, плaнирана су средства у износу од 2.008.050 хиљада 

динара.  

412000 Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су  на основу 

постојећег броја запослених уз предвиђено увећање за 2023. годину, у износу од  

310.130 хиљада динара. 

413000 Накнаде у натури - планиране су у износу од 15.000 хиљада динара и 

њима се  обезбеђују средства за превоз запослених у натуралном облику (карте за 

превоз), и друге исплате у складу са прописима. 

414000 Социјална давања запосленима планирана су у износу од 57.000 

хиљада динара. Овим средствима се подмирују исплате накнада за време 

одсуствовања с посла (боловање преко 30 дана, инвалиди II степена, отпремнине 

приликом одласка у пензију, отпремнине за запослене у случају отпуштања са посла, 

помоћ у медицинском лечењу  и друге исплате у складу са прописима).  

415000 Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 50.000 

хиљада динара и односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са 

посла, који се исплаћују у готовом. 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи  планирани су у 

износу од 15.000 хиљада динара, а обрачун и исплата вршиће се у складу са 

одредбама Закона о буџету РС за 2023. годину. 

420000 Коришћење роба и услуга су планирани у износу од 2.184.630 хиљада 

динара. Ови расходи односе се на трошкове неопходне за редован рад Националне 

службе у Дирекцији, две Покрајинске службе и 34 филијале, а обухватају сталне 

трошкове, трошкове путовања, уговорне обавезе, специјализоване услуге, текуће 

поправке и одржавања и материјал. Њихова реализација се врши у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Уредбе о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година и другим законским прописима. Планирање ових расхода 

вршено је на основу сагледавања реалних потреба на нивоу целе Националне службе 

са аспекта неопходних количина, односно обима на годишњем нивоу, ради несметаног 

функционисања система и обављања основних делатности Националне службе, а 

планирани износи по позицијама  су: 
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421000 Стални трошкови планирани су у износу од 873.394 хиљада динара. 

Средства ове апропријације намењена су за измирење: трошкова платног промета и 

банкарске услуге, енергетске услуге - електрична енергија, природни гас, дрво, лож 

уље, централно грејање, комуналне услуге - водовод и канализација, дератизација, 

димничарске услуге, одвоз смећа, услуге чишћења, услуге обезбеђења. Овим 

средствима је предвиђено и измиривање обавеза за услуге комуникација као што су 

фиксна и мобилна телефонија, интернет, услуге поште и доставе, као и трошкова 

осигурања имовине и лица, трошкова закупа имовине и опреме као и за остале сталне 

трошкове. 

422000 Трошкови путовања - планирани су у укупном износу од 39.597 хиљада 

динара који су неопходни с обзиром на територијалну разуђеност филијала и служби 

Националне службе, потребе службених обилазака послодаваца и корисника 

средстава Националне службе, одржавања добре међународне сарадње и обављања 

редовних активности. На овој позицији планирана су и средства потребна за 

спровођење активности у вези стручног усавршавања и оспособљавања запослених.  

423000 Услуге по уговору  планиране су у износу од 900.435 хиљада динара и 

намењене су за административне услуге (услуге превођења и сл.), компјутерске услуге 

(услуге одржавања апликативних и системских софтвера, одржавања ИТ 

инфраструктурних ресурса и сл.), услуге образовања и усавршавања запослених 

(едукације, саветовања, стручни испити), услуге информисања (штампање публикације 

„Послови“, штампање информативног материјала и брошура, оглашавање тендера и 

огласа, и сл). Поред наведених, планирана су средства и за трошкове репрезентације, 

стручне услуге (накнаде члановима Управног одбора, правне и друге стручне услуге) 

као и за остале опште услуге. 

424000 Специјализоване услуге - планиране су у износу од 205 хиљада 

динара, а односе се на услуге очувања животне средине, геодетске услуге и остале 

специјализоване услуге. 

425000 Текуће поправке и одржавање планирани су у износу од 247.513 

хиљада динара који ће бити потребни за одржавање око 190 грађевинских објеката 

којима Национална служба располаже, као и за одржавање возила, рачунарске и 

остале опреме, у сврху одржавања објеката и опреме у функционално добром стању.  

426000 Материјал - планирана су  средства у износу од 123.486 хиљада динара 

која ће се користити за набавку административног материјала (канцеларијски 

материјал, ситан инвентар), материјала за образовање и усавршавање запослених 

(стручна литература, претплата на стручне часописе), материјала за саобраћај (гориво, 

мазиво, ауто гуме), материјал за одржавање хигијене (производи за чишћење, 

хигијенски производи) и за материјал за посебне намене (алати, резерни делови и сл.), 

неопходних за редован рад Националне службе.  

 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања на овој категорији 

расхода планирано је 51 хиљада динара, а односе се на: 

441000 Отплату домаћих камата у износу од 1 хиљада динара и  

444000 Пратећи трошкови задуживања (курсне разлике и сл.) – у износу од 

50 хиљада динара. 
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460000 Донације, дотације и трансфери  

 

465000 Остале донације, дотације и трансфери на овој категорији расхода 

планирано је 497 хиљада динара, а односе се на обавезу Националне службе у 

финансирању запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом. 

  

480000 Остали расходи - планирани су у укупном износу од 341.600 хиљада динара. 

Овим средствима обезбеђује се измиривање разних видова пореза, обавезних такси, 

казни, пенала, накнаде штете и сл. 

482 – Порези, обавезне таксе и пенали планирани су у износу од 41.600 

хиљада динара и односе се на порез на имовину, судске таксе, судске трошкове и сл. 

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 

200.000 хиљада динара. 

485 – Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа планирани су у износу од 100.000 хиљада динара. 

 

 

510000 Основна средства планирана су у укупном износу од 1.177.749 хиљада 

динара, а планирани износи по позицијама су: 

 

- 511000 – Зграде и грађевински објекти планирана средства на овој позицији 

износе 141.500 хиљада динара. На овој позицији планирају се средства за куповину 

грађевинских објеката на локацијама за које се оцењује да је сврсисходно, изградњу и 

капитално одржавање зграда и објеката, надзор над извођењем грађевинских радова 

на капиталном одржавању, пројектантске услуге и сл.  

- 512000 – Машине и опрема - средствима у износу од 505.190 хиљада динара 

предвиђена је набавка неопходне административне опреме – канцеларијске опреме,  

уштедници потрошње електричне енергије као и средства за набавку одговарајуће 

рачунарске опреме, сервера, свичева, уређаја за складиштење података и друге 

опреме неопходне за несметано функционисање сложеног информационог система 

Националне службе.  

- 515000 – Нематеријална имовина - планирана средства на овој позицији 

износе 531.059 хиљада динара и намењена су за набавке обавезних лиценци 

неопходних за несметан рад програмских апликација које се користе у свакодневном 

раду запослених у Националној служби, а које се односе на евиденције у области 

запошљавања, финансијско-рачуноводствене евиденције и сл. као и других софтвера 

неопходних за заштиту података, унапређење рада Националне службе и 

квалитетнијег пружања услуга.  

 
620000  Набавка финансијске имовине планирана је кроз позицију  621 – Набавка 
домаће финансијске имовине у износу од 200.000 хиљада динара у складу са 
препорукама дефинисаним Закључцима Владе Републике Србије којима је усвојен:  

- Програм финансијске консолидације привредних друштава Одбрамбене 
индустрије  Србије са већинским државним /друштвеним капиталом,  

- Програм финансијске консолидације субјеката приватизације, у складу са 
Законом о приватизацији, и 
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- Програм финансијске консолидације привредних субјеката у стечају, у 
складу са Законом о стечају, 

којима се препоручује Управном одбору Националне службе за запошљавање да 
донесе одлуку о конверзији потраживања по основу неплаћених доприноса за 
осигурање за случај незапослености у основни капитал. 
 

ПРОГРАМ: 0811 ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА 

Опис: Програм обезбеђује примену прописа у области осигурања за случај 

незапослености и других прописа у циљу обезбеђивања социјалне сигурности, правне 

заштите и остваривања утврђених права корисника.    

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Списак програмских активности везаних за програм: 

- ПА 0001 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
- ПА 0002 ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ 
- ПА0003 ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 

ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА ПЕНЗИЈУ 

 

Програмска активност: ПА 0001 - НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права незапослених 
лица по основу осигурања за случај незапослености, и то: 

- Право на новчану накнаду 
- Право на здравствено осигурање 
- Право на пензијско и инвалидско осигурање. 

Осигурање за случај незапослености је део система обавезног социјалног осигурања 
грађана којим се обезбеђују права за случај незапослености на начелима обавезности, 
узајамности и солидарности. 
Законом је дефинисан начин остваривања права на новчану накнаду, утврђивање 

висине новчане накнаде, као и трајање права на новчану накнаду, а средства за 

остваривање овог права обезбеђују се из доприноса за обавезно осигурање за случај 

незапослености и других средстава у складу са законом.    

Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0001 – 

НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ:  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 11.420.616 хиљада 

динара. У оквиру укупно планираног износа нето новчана накнада износи 7.503.346 

хиљада динара, трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање износе 

1.176.323 хиљада динара, трансфери Републичком фонду ПИО запослених износе 

2.343.510 хиљада динара, док трансфери Републичком фонду ПИО самосталних 
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делатности износе 397.437 хиљада динара. Средства су планирана за исплату 12 

накнада у току 2023. године, за период децембар 2022. - новембар 2023., за око 35.000 

корисника новчане накнаде. Средства за исплату новчане накнаде за месец децембар 

2023. године, која доспева на плаћање у јануару 2024. године, биће обухваћена 

финансијским планом за 2024. годину. 

 

Програмска активност: ПА 0002 - ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА 

ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ  

Правни основ:  
Закључак Владе РС, Број. 02-4586/2003-001 од 17. јула 2003. године 
Закључак Владе бр.120-335/2007-012 од 27.12.2007. године 
Закључак Владе РС 05 Број:120-6051/2010 од 26.08.2010. године 

 
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права лица са 
подручја АП КиМ у складу са Закључком Владе РС од 17. јула 2003. године којим је 
прихваћена Информација у погледу статуса одређених органа, организација и служби 
са подручја АП КиМ припремљена од стране Радне групе за разматрање питања 
везаних за статус одређених органа, организација и служби са подручја АП КиМ. У 
циљу решавања питања делимичног социјалног збрињавања лица која су на дан 9. 
јуна 1999. године била у радном односу у друштвеним организацијама и друштвеним 
предузећима на подручју АП КиМ, између осталог, Информацијом је од стране Радне 
групе предложено исплаћивање Привремене накнаде (услови за остваривање права 
на привремену накнаду, висина привремене накнаде и почетак исплате по основу овог 
права). Право на исплату привремене накнаде престаје када корисник права заснује 
радни однос или оствари приход по основу рада и имовине. На привремену накнаду 
плаћају се доприноси за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.   
 
Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0002 – 

ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ: 

 

Средства за ову програмску активност планирана су у укупном износу од 1.848.000 

хиљада динара. Од укупно планираног износа за нето новчану накнаду планира се 

1.214.136 хиљада динара, трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање 

износе 190.344 хиљада динара, док трансфери Републичком фонду ПИО запослених 

износе 443.520 хиљада динара. Средства су планирана за 12 исплата за период 

децембар 2022. - новембар 2023., за око 10.100 корисника од којих је око 5.400 

корисника који живе на територији АП Косово и Метохија. Средства за исплату новчане 

накнаде за месец децембар 2023. године, која доспева на плаћање у јануару 2024. 

године биће обухваћена финансијским планом за 2024. годину. 
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Програмска активност: ПА 0003 - ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА 

КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ   

Правни основ: Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у 
процесу рационализације, реструктуирања и припреме за приватизацију 
 
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права на исплату 
посебне новчане накнаде корисницима-бившим радницима у привредним друштвима у 
процесу реструктуирања и припреме за приватизацију који су утврђени као вишак, а 
којима је до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостајало до пет година до 
пензије. 
 
Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0003 – 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА:  

 

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 850 хиљада динара у 

складу са очекиваним смањењем броја корисника ове накнаде у току 2023. године.  

 

ПРОГРАМ: 0803- АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

Опис: Овај програм обухвата систем планова, програма и мера усмерених ка 
повећању запослености и смањењу незапослености. Основни инструмент активне 
политике запошљавања је Национални акциони план запошљавања којим су 
дефинисани циљеви и приоритети политике запошљавања које је потребно остварити 
како би се омогућило одрживо повећање запослености. 
 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Циљ 1 Повећање броја незапослених лица укључених у мере активне политике 

запошљавања 

Индикатор 1.1. Назив: Број 

незапослених 

лица укључен у 

мере активне 

политике 

запошљавања 

Једин. 
мере 

 
број 

Базна 
год. 

 
2022. 

Базна вред. 
 

122.240 

2023. 
 

123.000 

2024. 
 

123.500 

 

Списак програмских/пројектних активности везаних за програм: 

- ПА 0006 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

- ПА 0007 ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ ДОТАЦИЈА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

- ПА 0008 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, ТЕРИТОРИЈАЛНИХ АУТОНОМИЈА 
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- ПА 0009 ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

- ПР 4005 СПРОВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

КАТЕГОРИЈА (ИПА 2020) 

- ПР 4003 ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 

 

Програмска активност: ПА 0006 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА  

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност спроводе се мере активне политике 

запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености, и то путем посредовања 

у запошљавању лица која траже запослење, професионалне оријентације и 

саветовања о планирању каријере, субвенција за запошљавање, подршке 

самозапошљавању, додатног образовања и обука, јавних радова и других мера 

усмерених ка запошљавању лица која траже запослење. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0006 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА:  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 6.300.000 хиљада 

динара. Средства за ове намене се и у 2023. години обезбеђују делом из средстава 

Националне службе, тј. из прихода од доприноса за осигурање за случај 

незапослености, а делом из трансфера Министарства финансија за исплату програма 

„Моја прва плата“ који се спроводи у складу са Уредбом Владе Републике Србије о 

изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања запошљавања младих „Моја 

прва плата“. Распоред и коришћење ових средстава вршиће се по одлуци Управног 

одбора Националне службе. 

 

Програмска активност: ПА 0007 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ ДОТАЦИЈА БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Правни основ: Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом 

Опис: Ова програмска активност подразумева организовање и спровођење мера и 

активности професионалне рехабилитације у циљу повећања нивоа запошљивости и 

запошљавања особа са инвалидитетом, као и мере и подстицаје усмерене на 

запошљавање и самозапошљавање особа са инвалидитетом, у складу са законом, и 

то: мере и активности професионалне рехабилитације – стицање и развој техника 

активног тражења посла, унапређење радно-социјалних вештина и компетенција у 

циљу оспособљавања за одговарајући посао и запошљавања, мере и активности 

усмерене ка сензибилизацији и подстицању запошљавања особа са инвалидитетом и 

друго, подстицање запошљавања особа са инвалидитетом – кроз одобравање 

субвенција за самозапошљавање, субвенција за запошљавање лица из категорије 
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теже запошљивих, субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства, 

спровођење јавних радова и друге мере активне политике запошљавања усмерене на 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и рефундацију трошкова подршке 

особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима (рефундација 

трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – 

радна асистенција и рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места). 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

Циљ 1 
Повећање броја особа са инвалидитетом укључених у мере за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом 

Индикатор 1.1. 

Назив: број особа са 
инвалидитетом укључен у 
мере за професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом 

Једин. 
мере 

 
 

број 

Базна 
год. 

 
 

2022. 

Базна 
вред. 

 
 

7.500 

 
2023. 

 
 

7.500 

 
2024. 

 
 

7.500 
 
 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0007 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ ДОТАЦИЈА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:  

Планирана средства за ову програмску активност износе 550.000 хиљада динара. 

Средства за ове намене обезбеђују се из трансфера из буџета Републике са раздела 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а распоред и 

коришћење средстава врши се по посебном акту Владе РС.  

 

Програмска активност: ПА 0008 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, ТЕРИТОРИЈАЛНИХ 

АУТОНОМИЈА 

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност реализују се мере активне политике 

запошљавања за које јединица локалне самоуправе/аутономне покрајине у оквиру 

покрајинског, односно локалног планског документа у области запошљавања 

обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређене мере 

активне политике запошљавања у складу са Законом и критеријумима из Акционог 

плана  за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији. Такође јединице 

локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, планирати и 

друге мере активне политике запошљавања, утврдити их у локалном планском 

документу  у области запошљавања и њихову реализацију финансирати у целости из 

средстава буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 
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Циљ 1 Повећање броја закључених споразума о реализацији ЛАПЗ. 

Индикатор 1.1. 
Назив: број 
закључених споразума 
о реализацији ЛАПЗ. 

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 
2022 

Базна 
вред. 
160 

2023. 
 

162 

2024. 
 

162 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0008 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА 

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, ТЕРИТОРИЈАЛНИХ АУТОНОМИЈА 

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 900.000 хиљада 

динара у складу са очекиваним наставком укључивања локалних самоуправа у 

финансирање ових програма и мера. 

 

Програмска активност:  ПА 0009 - ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Правни основ:   
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се олакшице према члану 45, 45а 

и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурње, исплате новчане 

накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаји за кориснике 

новчане накнаде, исплате за здравственe прегледе незапослених који могу, пре 

укључивања у мере активне политике запошљавања, бити упућени на проверу 

здравствених способности, уколико су за послове, за које се лице кроз мере активне 

политике запошљавања оспособљава или радно ангажује, прописани посебни услови 

рада, као и исплате за процену радне способности и могућности запослења или 

одржања запослења која обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима 

се утврђују могућности и способности особе са инвалидитетом неопходне за 

укључивање на тржиште рада. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

Циљ 1 
Процена радне способности лица у циљу укључивања у мере професионалне 
рехабилитације, односно запошљавање и одржање запослења.  

Индикатор 1.1. 

Назив: Број лица за који 
је извршена процена 
радне способности 

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 

 
2022. 

Базна 
вред. 

 
5.510  

 
2023. 

 
5.520 

 
2024. 

 
5.520 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0009 - 

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: 

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 77.700 

хиљада динара, од чега је за: 

- Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање 20.000 хиљада динара, од чега за трансфере РФЗО 6.000 хиљада динара, 

за трансфере РФ ПИО 13.800 хиљада динара, а за трансфере НСЗ 200 хиљада 

динара; 
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- Новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаја 

за кориснике новчане накнаде у износу од 10.200 хиљада динара; 

- Здравствене прегледе незапослених и процене радне способности у износу од 

39.100 хиљада динара и 

- Остале исплате НСЗ у износу од 8.400 хиљада динара (за психолошке мерне 

инструменте који се користе у професионалној оријентацији, тестирања полазника 

обука, процене за децу са тежим сметњама и сл.). 

 

Пројекат: ПР 4005 - СПРОВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

КАТЕГОРИЈА (ИПА 2020) 

Правни основ: - Финансијски споразум између Владе РС и Европске уније и 

Акциони документ ИПА II (2014-2020) 

Опис: Акционим документом за директни грант НСЗ-у кроз програм ИПА 19/20 

опредељен је износ од 5.500.000 ЕУР-а уз национално кофинансирање у износу од 

1.500.000 ЕУР-а. У циљу израде апликације урађена је анализа тржишта. Наведена 

апликација са предлогом буџета и логичком матрицом, поднета је Министарству 

финансија – Сектору за уговорање и финансирање програма из средстава Европске 

уније (CFCU) 30. септембра 2022. године. 

Апликација за Директни грант ИПА 2020 обухвата два пакета мера: 

 Пилотирање Гаранције за младе у оквиру три филијале НСЗ; 

 Пилотирање пакета услуга/мера АПЗ за дугорочно незапослена лица. 

Рок за закључивање уговора је мај 2023. године. Акциони документ прописује да 

активности буду усмерене на пружање подршке запошљавању младих, омогућивање 

бољег приступа активним мерама запошљавања кроз иновативне и унапређене мере, 

пружање подршке локалним самоуправама у спровођењу локалне акционе политике 

запошљавања, пружање подршке реализацији програма оспособљавања са 

акредитованим организаторима и признавање претходног учења. 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

 
Образложење за расходе и издатке везане за пројекат  ПР 4005 - СПРОВОЂЕЊЕ 

ИНОВАТИВНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПОДРШКА 

ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА (ИПА 2020) 

За реализацију овог пројекта у 2023. години процењена су укупна средства у износу од 

300.000 хиљада динара од чега за: 422 Трошкове путовања 6.600 хиљада динара, за 

423 Услуге по уговору 16.200 хиљада динара за трошкове материјала за видљивост 

пројекта, објаве позива у новинама, трошкове конференције и сл, 426 Материјал 2.400 

хиљада динара и 471 Права из социјалног осигурања у износу од 274.800 хиљада 

динара која су намењена за реализацију програма и мера активне политике 

запошљавања по овом пројекту. 
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Пројекат: ПР 4003 – ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 

Опис: У оквиру ове позиције предвиђена је реализација више пројеката чији описи су 

дати у даљем тексту. 

 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

 

Образложење за расходе и издатке везане за пројекте:  Укупно планирана средства 

износе 43.127 хиљада динара, од чега за 421 сталне трошкове 640 хиљада динара, за 

422 трошкове путовања 25.265 хиљада динара, за 423 услуге по уговору 15.186 

хиљада динара, за 426 материјал 2.034 хиљада динара, за  471 – Права из социјалног 

осигурања за могуће исплате за програме и мере активне политике запошљавања која 

се финансирају из ових средстава у износу од 1 хиљаде динара, и евентуалне набавке 

опреме – 512 у износу од 1 хиљаде динара. 

 

Пројекти чија реализација се очекује из ових средстава су: 

Пројекат: “Могућности за доквалификацију: нове прилике за развој раних 

вештина одраслих лица у Србији” - UpNOW 

 

Правни основ: Партнерски споразум између Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање (потписан на 

основу Уговора о реализацији пројекта између Европске комисије и Министарства за 

рад запошљавање, борачка и социјална питања као носиоца пројекта) 

 

Опис: Предлог пројекта је поднет по конкурсу EaSI програма Европске уније. 

Основни циљ пројекта је да се створи чврста основа у Републици Србији за 

имплементацију Препорука Савета Европе у вези са “могућностима 

доквалификације” утврђујући све постојеће одредбе на које се “могућности 

доквалификације” могу надоградити, и идентификовањем јазова које треба решити у 

сарадњи са релевантним заинтересованим странама и националним властима у 

усмеравању “могућности доквалификације” ка приоритетним групама. Циљ пројекта 

је да олакша приступ одраслих са ниским нивоом вештина и квалификација 

флексибилним могућностима за повећање њихове писмености, нумеричким 

вештинама, и дигиталним вештинама како би им омогућио даљи напредак ка вишим 

нивоима квалификација и поново их увео у процес учења. Укупан планирани буџет 

за НСЗ (након ревизије) износиo је 68.397,02 евра. 

 

Пројекат: „Нова партнерства и могућности за иновативан и одржив приступ 

тржишту рада и социјалним услугама рањивих група – НОВА“ 

 

Правни основ: Уговор о гранту од 13.12.2021. године, а затим и партнерски 

споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

и НСЗ од 31.12.2021. године 

 

Опис: Предлог пројекта којим се аплицирало на позив који је објављен у оквиру ЕУ 

програма  ЕаСи (Програм за запошљавање и социјалну политику), чији је фокус на 
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креирању иновативних мера подршке изузетно угроженим циљним групама у 

домену запошљавања.   

Носилац пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, а партнери НСЗ, ИПСОС, НВО Центар за социјалну политику, Црвени Крст 

Србије и Институт за социјалну заштиту Републике Словеније. 

Општи циљ пројекта је допринети побољшаном положају осетљивих група у Србији, 

њиховој повећаној запошљивости и бољој интеграцији у друштво, док је специфични 

циљ пројекта смањивање социјалних препрека и приступа тржишту најугроженијих 

група у Србији, кроз интегративне приступе и нова партнерства различитих актера.  

Циљна група пројекта су најугроженије групе односно најсиромашније становништво 

Србије које прима новчану социјалну помоћ и налазе се на евиденцији Националне 

службе за запошљавање као тражиоци запослења.  

Пројектом је планиран буџет за НСЗ у износу од 77.770.81 евра, с тим што је од те 

суме допринос/кофинансирање НСЗ 20% односно 15.539,6 евра, приказано кроз 

редовне зараде запослених НСЗ који ће радити на спровођењу пројекта. 

 

 

Пројекти прекограничне сарадње (Бугарска, Румунија, Босна и Херцеговина) 

 

Правни основ: Уговор о гранту 

 

Опис: У финансијском плану су наведене земље-потенцијални партнери на 

пројектима који могу бити поднети у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње 

за земље за које се очекује да ће бити расписани позиви за подношење предлога 

пројеката. 

 

 



 

 

 

Пројекције Финансијског плана Националне службе за запошљавање  

 за 2024. и 2025. годину 

 

 

I. ОПШТИ ДЕО 

1. Приходи и примања  

          Износ у хиљадама динара 

Економска 
класификација 

П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А 
ПРОЈЕКЦИЈА 

2024. 
ГОДИНА 

ПРОЈЕКЦИЈА 
2025. 

ГОДИНА 

1 2 3 4 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   29.096.500 30.296.500 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 22.800.001 24.500.001 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 22.800.000 24.500.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет 
запослених 21.432.000 23.030.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет 
послодавца 456.000 490.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која 
обављају самосталну делатност и незапослених 
лица 912.000 980.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ПО 
КОНВЕРЗИЈИ 1 1 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА  400.000 400.000 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 900.000 900.000 

73316500 Текући трансфер од других нивоа власти у корист 
Националне службе за запошљавање (од 
локалних самоуправа, територијалних 
аутономија) 900.000 900.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 295.499 345.499 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 5.000 6.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1.350 1.660 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација обавезног 
социјалног осигурања  1.200 1.500 

742360 Приходи организација за обавезно социјално 
осигурање од споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне јединице 150 160 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  289.149 337.839 

745120 Мешовити и неодређени приходи у корист 
нивоа Републике 110 120 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист 
организација обавезног социјалног осиуграња 289.039 337.719 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 1.000 1.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 500 500 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 500 500 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 4.700.000 4.150.000 
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781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 4.700.000 4.150.000 

781100 Трансфери између корисника на истом нивоу 4.500.000 3.900.000 

781126 Трансфери из буџета Републике у корист 
Националне службе за запошљавање 4.500.000 3.900.000 

78112610 Трансфери из буџета Републике у корист 
Националне службе за запошљавање - 
Министарство финансија 3.950.000 3.350.000 

78112620 Трансфери из буџета Републике у корист 
Националне службе за запошљавање - 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања 550.000 550.000 

781300 Трансфери између организација обавезног 
социјалног осигурања 200.000 250.000 

781350 Трансфери од организација обавезног 
социјалног осигурања у корист Националне 
службе за запошљавање 200.000 250.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  2.500 2.500 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 2.500 2.500 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 2.400 2.400 

811100 Примања од продаје непокретности 2.400 2.400 

811165 Примања од продаје непокретности у корист 
Националне службе за запошљавање 2.400 2.400 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 100 100 

812100 Примања од продаје покретне имовине 100 100 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист 
Националне службе за запошљавање 100 100 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.000 1.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 1.000 

921100 Примања од продаје домаћих хартија од 
вредности,изузев акција 100 100 

921165 Примања од продаје домаћих хартија од 
вредности,изузев акција, у корист Националне 
службе за запошљавање 100 100 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким 
лицима и домаћинствима у земљи 350 350 

921660 Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист организација 
обавезног социјалног осигурања 350 350 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала 550 550 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист организација обавезног 
социјалног осигурања 550 550 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 29.100.000 30.300.000 
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2. Расходи и издаци 

                    Износ у  хиљадама динара 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС 
ПРОЈЕКЦИЈА 

2024. 
ГОДИНА 

ПРОЈЕКЦИЈА 
2025. 

ГОДИНА 

0810     

ПОДРШКА 
СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ 
НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

6.766.357 7.230.857 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА 
И УПРАВЉАЊЕ  

6.766.357 7.230.857 

    
410000 Расходи за 

запослене 
2.600.500 2.845.000 

    
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених 
(зараде) 

2.112.000 2.323.200 

    
412000 Социјални доприноси 

на терет послодавца 
333.000 366.300 

    413000 Накнаде у натури 16.000 16.000 

    
414000 Социјална давања 

запосленима 
68.000 68.000 

    
415000 Накнаде трошкова за 

запослене 
55.000 55.000 

    
416000 Награде запосленима 

и остали посебни 
расходи 

16.500 16.500 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
2.553.205 2.709.205 

    421000 Стални трошкови 1.200.000 1.300.000 

    422000 Трошкови путовања 40.000 41.000 

    423000 Услуге по уговору 963.000 1.000.000 

    
424000 Специјализоване 

услуге 
205 205 

    
425000 Текуће поправке и 

одржавање 
235.000 247.000 

    426000 Материјал 115.000 121.000 

    
440000 Отплата камата и 

пратећи трошкови 
задуживања 

51 51 

    
441000 Отплата домаћих 

камата 
1 1 

    
444000 Пратећи трошкови 

задуживања 
50 50 

    
460000 Донације, дотације и 

трансфери 
1.000 1.000 

    
465000 Остале донације, 

дотације и трансфери 
1.000 1.000 

    480000 Остали расходи 331.600 331.600 

    
482000 Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали 
41.600 41.600 

    
483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 
судова 

190.000 190.000 

    

485000 Накнада штете за 
повреде или штету 
нанету од стране 
државних органа 

100.000 100.000 
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    510000 Основна средства 1.280.000 1.344.000 

    
511000 Зграде и грађевински 

објекти 
135.000 142.000 

    512000 Машине и опрема 645.000 677.000 

    
515000 Нематеријална 

имовина 
500.000 525.000 

    
620000 Набавка финансијске 

имовине 
1 1 

    
621000 Набавка домаће 

финансијске имовине 
1 1 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА 
СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
И ДРУГИХ ПРАВА 

14.162.816 14.898.316 

  0001 
  НАКНАДА ЗА 

СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  

12.435.316 13.316.016 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања 
(организације 
обавезног социјалног 
осигурања) 

12.435.316 13.316.016 

  0002 

  ПРИВРЕМЕНА 
НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

1.727.000 1.582.000 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања 
(организације 
обавезног социјалног 
осигурања) 

1.727.000 1.582.000 

  0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА 
НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА 
КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 
ДО 5 ГОДИНА ДО 
ИСПУЊАВАЊА 
ПРВОГ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ   

500 300 

    
472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
500 300 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
8.170.827 8.170.827 

  
0006 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

6.300.000 6.300.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

6.300.000 6.300.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
ДОТАЦИЈА БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

550.000 550.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

550.000 550.000 
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0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - 
ОПШТИНА 

900.000 900.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

900.000 900.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ 
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

77.700 77.700 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

77.700 77.700 

  4005 

  СПРОВОЂЕЊЕ 
ИНОВАТИВНИХ 
МЕРА АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И 
ПОДРШКА 
ЗАПОШЉАВАЊУ 
ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ 
КАТЕГОРИЈА (ИПА 
2020) 

300.000 300.000 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
25.200 25.200 

    422000 Трошкови путовања 6.600 6.600 

    423000 Услуге по уговору 16.200 16.200 

    426000 Материјал 2.400 2.400 

    
471000 Права из социјалног 

осигурања 
274.800 274.800 

  4003 
  ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ 

ДОНАЦИЈА 
43.127 43.127 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
43.125 43.125 

    421000 Стални трошкови 640 640 

    422000 Трошкови путовања 25.265 25.265 

    423000 Услуге по уговору 15.186 15.186 

    426000 Материјал 2.034 2.034 

    
471000 Права из социјалног 

осигурања 
1 1 

    512000 Машине и опрема 1 1 

УКУПНО 29.100.000 30.300.000 

 

 

II. ПОСЕБАН ДЕО 

 

Расходи и издаци   

      Износ у хиљадама динара 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС 
ПРОЈЕКЦИЈА 

2024. 
ГОДИНА 

ПРОЈЕКЦИЈА 
2025. 

ГОДИНА 

0810     

ПОДРШКА 
СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ 
НАДЛЕЖНОСТИ 
НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА 

6.766.357 7.230.857 
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ЗАПОШЉАВАЊЕ 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА 
И УПРАВЉАЊЕ  

6.766.357 7.230.857 

    
410000 Расходи за 

запослене 
2.600.500 2.845.000 

    
411000 Плате, додаци и 

накнаде запослених 
(зараде) 

2.112.000 2.323.200 

    
412000 Социјални доприноси 

на терет послодавца 
333.000 366.300 

    413000 Накнаде у натури 16.000 16.000 

    
414000 Социјална давања 

запосленима 
68.000 68.000 

    
415000 Накнаде трошкова за 

запослене 
55.000 55.000 

    
416000 Награде запосленима 

и остали посебни 
расходи 

16.500 16.500 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
2.553.205 2.709.205 

    421000 Стални трошкови 1.200.000 1.300.000 

    422000 Трошкови путовања 40.000 41.000 

    423000 Услуге по уговору 963.000 1.000.000 

    
424000 Специјализоване 

услуге 
205 205 

    
425000 Текуће поправке и 

одржавање 
235.000 247.000 

    426000 Материјал 115.000 121.000 

    
440000 Отплата камата и 

пратећи трошкови 
задуживања 

51 51 

    
441000 Отплата домаћих 

камата 
1 1 

    
444000 Пратећи трошкови 

задуживања 
50 50 

    
460000 Донације, дотације 

и трансфери 
1.000 1.000 

    
465000 Остале донације, 

дотације и трансфери 
1.000 1.000 

    480000 Остали расходи 331.600 331.600 

    
482000 Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали 
41.600 41.600 

    
483000 Новчане казне и 

пенали по решењу 
судова 

190.000 190.000 

    

485000 Накнада штете за 
повреде или штету 
нанету од стране 
државних органа 

100.000 100.000 

    510000 Основна средства 1.280.000 1.344.000 

    
511000 Зграде и грађевински 

објекти 
135.000 142.000 

    512000 Машине и опрема 645.000 677.000 

    
515000 Нематеријална 

имовина 
500.000 525.000 

    
620000 Набавка финансијске 

имовине 
1 1 

    
621000 Набавка домаће 

финансијске имовине 
1 1 
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0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА 
СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
И ДРУГИХ ПРАВА 

14.162.816 14.898.316 

   0001 
  НАКНАДА ЗА 

СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  

12.435.316 13.316.016 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања 
(организације 
обавезног 
социјалног 
осигурања) 

12.435.316 13.316.016 

    
471141 Накнада за случај 

незапослености 
8.065.316 8.726.016 

    

471914 Трансфери РФЗО за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених лица 

1.275.000 1.339.000 

    

471922 Трансфери РФ ПИО 
осигураника 
запослених за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених  

2.785.000 2.925.000 

    

471942 Трансфери РФ ПИО 
осигураника 
самосталних 
делатности за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених  

310.000 326.000 

   0002 

  ПРИВРЕМЕНА 
НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИХ СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

1.727.000 1.582.000 

    471000 

Права из социјалног 
осигурања 
(организације 
обавезног 
социјалног 
осигурања) 

1.727.000 1.582.000 

    
471141 Накнада за случај 

незапослености 
1.117.000 1.025.000 

    

471914 Трансфери РФЗО за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених лица 

178.000 162.000 

    

471922 Трансфери РФ ПИО 
осигураника 
запослених за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених  

432.000 395.000 

   0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА 
НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА 
КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ 
ДО 5 ГОДИНА ДО 
ИСПУЊАВАЊА 

500 300 
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ПРВОГ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА 
ПЕНЗИЈУ   

    
472000 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 
500 300 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
8.170.827 8.170.827 

  
0006 

  *ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 

6.300.000 6.300.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

6.300.000 6.300.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 
ИЗ ДОТАЦИЈА 
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

550.000 550.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

550.000 550.000 

  

0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА 
ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА, 
ТЕРИТОРИЈАЛНИХ 
АУТОНОМИЈА 

900.000 900.000 

    471000 Права из социјалног 
осигурања 

900.000 900.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ 
ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

77.700 77.700 

    
471000 Права из социјалног 

осигурања 
77.700 77.700 

    

471900 Олакшице према 
члану 45, 45а и  45б 
Закона о доприносима 
за обавезно социјално 
осигурње 

20.000 20.000 

    

471914 Трансфери РФЗО за 
доприносе за 
осигурање  
незапослених лица (за 
олакшице по чл. 45) 

6.000 6.000 

    

471922 Трансфери РФ ПИО 
запослених за 
доприносе за 
осигурање 
незапослених лица (за 
олакшице по чл. 45) 

13.800 13.800 

    

471951 Трансфери НСЗ за 
доприносе за 
осигурање (за 
олакшице по чл. 45) 

200 200 

    

471141 Новчана накнада у 
једнократном износу 
ради 
самозапошљавања и 
подстицаји за 

10.200 10.200 
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кориснике новчане 
накнаде 

    

471299 Здравствени 
прегледи 
незапослених и 
процене радне 
способности 

39.100 39.100 

    471299 Остале исплате НСЗ 8.400 8.400 

  4005 

  СПРОВОЂЕЊЕ 
ИНОВАТИВНИХ 
МЕРА АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И 
ПОДРШКА 
ЗАПОШЉАВАЊУ 
ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ 
КАТЕГОРИЈА (ИПА 
2020) 

300.000 300.000 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
25.200 25.200 

    422000 Трошкови путовања 6.600 6.600 

    423000 Услуге по уговору 16.200 16.200 

    426000 Материјал 2.400 2.400 

    
471000 Права из социјалног 

осигурања 
274.800 274.800 

  4003 
  ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ 

ДОНАЦИЈА 
43.127 43.127 

    
420000 Коришћење роба и 

услуга 
43.125 43.125 

    421000 Стални трошкови 640 640 

    422000 Трошкови путовања 25.265 25.265 

    423000 Услуге по уговору 15.186 15.186 

    426000 Материјал 2.034 2.034 

    
471000 Права из социјалног 

осигурања 
1 1 

    512000 Машине и опрема 1 1 

УКУПНО 29.100.000 30.300.000 

 


