АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА МУП 2018-2023

ЗА ПЕРИОД 20182019

ОПШТИ
ЦИЉ

Унапређен рад Министарства унутрашњих послова као савремене, демократске, одговорне и ефикасне полицијске службе која гарантује безбедност и делује као сервис грађана

I Стратешка
БЕЗБЕДНОСТ
област
1. ЦИЉ

Унапређена јавна безбедност
показатељ исхода

1.1 Мера

Јачати активности на сузбијању свих облика криминала, нарочито организованог криминала, корупције, Смањен број регистрованих организованих криминалних група; Повећан број новооткривених организованих
криминалних група; Идентификовани и смањени ризици и претње од појаве тероризма и његових појавних
високотехнолошког криминала и тероризма
облика; Повећан број откривених кривичних дела са елементом корупције и високотехнолошког криминала

Активност

показатељ резултата

1.1.1

У периоду од 2016 до
2017.године реализовано
40% мера из SOCTA
Стратешки план
документа.У периоду од 2018полиције
2019.године реализовано
60% активности из SOCTA
документа

Борба против организованог и
других облика криминала

извор верификације рок реализације

2018-2019

потребна средства

извор финансирања
Буџет РС;
Пројекат Краљевине Норвешке;
ИПА 2018 (по одобрењу Европске
комисије);
Фондови ЕВРОПОЛ-а;
Фондови UNODC;
Фондови ЕМCDDA;
1. Буџет МУП
Пројекат ИОМ (Међународна организација
(трошкови за редовне активности у оквиру
за миграције) "Јачање капацитета
лимита);
институција у одговору на изазове
2. Буџет МУП – годишња контрибуција "SELEC"
нерегуларних миграција у Србији";
- oко 5.500.000 динара (45.750 EUR) - у оквиру
ИПА 2013, твининг пројекат;
лимита;
Пројекат ЕК
3. Пројекат Владе Краљевине Норвешке - 250.000
Твининг пројекат „Борба против
EUR;
организованог криминала (трговина
људима, илегална трговина наркотицима,
илегална трговина оружја и финансијске
истраге)“;
Фондови Нордијске канцеларије; Донације
ОЕБС;
Фондови УНИЦЕФ-а; ТАIEX

носиоци
активности

МУП - ДП

1.1.2

Сузбијање производње и
кријумчарења дрога, са
тежиштем на марихуану и
синтетичке дроге

Годишњи број откривених
лабораторија за производњу
марихуане (2018 - 60, 2019 Стратешки план
70); годишњи број
полиције
откривених лабораторија за
производњу синтетичких
дрога (2018 - 2, 2019 - 4)

2018-2019

1.1.3

Сузбијање корупције

Повећан број откривених
кривичних дела са
Стратешки план
елементом корупције (2018 - полиције
1%, 2019 - 2%)

2018-2019

1.1.4

1.1.5

Борба против злоупотреба
информационо
комуникационих технологија

Борба против тероризма и
насилног екстремизма који
води ка тероризму

Повећано откривање
кривичних дела из области
Стратешки план
високотехнолошког
полиције
криминала (2018 - 1%, 2019 2%)

Идентификовање и смањење
ризика и претњи од појаве
Стратешки план
тероризма и његових
полиције
појавних облика

1. Буџет МУП
(трошкови за редовне активности у оквиру
лимита);
2. Буџет МУП – годишња контрибуција "SELEC"
- oко 5.500.000 динара (45.750 EUR) - у оквиру
лимита;
(веза Стратешка област I Циљ 1. активност 1.1.1.
(2.))
3. Пројекат Владе Краљевине Норвешке - 250.000
EUR (веза Стратешка област I Циљ 1. активност
1.1.1. (3.))

Буџет МУП
(трошкови за редовне активности у оквиру
лимита);

Буџет РС;
Фондови UNODC;
ИПА 2018 (по одобрењу Европске
комисије);
Пројекат Краљевине Норвешке;
Фондови ЕВРОПОЛ-а

МУП - ДП

Буџет РС;
ИПА 2013

МУП-ДП

1. Буџет МУП
(трошкови за редовне активности у оквиру
лимита);
2. Буџет МУП – годишња контрибуција "SELEC"
- oко 5.500.000 динара (45.750 EUR) - у оквиру
лимита;
Буџет РС;
(веза Стратешка област I Циљ 1. активност 1.1.1.
Фондови UNICEF-а
(2.))

2018-2019

1. Буџет МУП
(трошкови за редовне активности у оквиру
лимита);
2. Буџет МУП – годишња контрибуција "SELEC"
- oко 5.500.000 динара (45.750 EUR) - у оквиру
лимита (веза Стратешка област I Циљ 1.
активност 1.1.1. (2.))
3. ОЕБС - 117.241 EUR;

2018-2019
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Буџет РС;
Фондови ОЕБС-а;
Донација САД;
Пројекат Комисија ЕУ;

МУП - ДП

МУП - ДП

показатељ исхода

1.2 Мера

Активност

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Број пријављених догађаја са елементима насиља у породици и партнерским односима. Број изречених хитних
мера у складу са Законом о спречавању насиља у породици. Број поднетих кривичних дела извршених у
породици и у оквиру партнерских односа. Број реализованих обука полицијских службеника у вези са насиљем у
породици и партнерским односима.

Јачати активности на сузбијању насиља у породици и партнерским односима

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Број поднетих пријава жртве
насиља;
Охрабрити и оснажити жене да
Статистички подаци
Број изречених хитних мера;
континуирано
насиље пријаве
МУП
Жртве насиља упознате са
законским правима

Остварити и континуирано
спроводити мултисекторску
сарадњу између система
заштите (центар за социјални
рад, полиција, тужилаштво,
судови и здравствени центар)

Превентивно деловати кроз
подизање свести окружења о
потреби реаговања и
пријављивања насиља

Формирана тела и заједничке
процедуре;
Активно учешће
представника Министарства Извештаји Савета;
у Савету за сузбијање насиља
у породици;

Подршка јавним акцијама,
кампањама против насиља у
породици;
Подстицање средстава јавног
информисања на реализацију
тематских емисија и сталне
медијске активности о
насиљу у породици и
партнерским односима;

континуирано

МУП - ДП

Број одржаних
трибина и кампања
подржаних од
стране МУП-а;
Број емисија и
континуирано
медијских прилога у
којима су
учествовали
представници МУПа;

МУП - ДП;
ОМК
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показатељ исхода

1.2 Мера

Унапредити рад полиције у циљу ефикасног одржавања јавног реда и мира на јавним местима, јавним
скуповима и у близини школа

Активност

1.2.1

Унапређење стања јавног реда
и мира супростављањем
насиљу са посебним освртом на
насиље на спортским
приредбама, у школама и на
јавним местима

Одржавати стабилно стање безбедности смањењем безбедносних догађаја на спортским приредбама, јавним
местима, у школама и у близини школа

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Смањен број извршених
кривичних дела и прекршаја
на спортским приредбама, у
школама и на јавним
местима

Записник за радних
састанака стратешке
групе за управљање
и руковођење у ДП- Континуирано
редовни и
периодични
извештаји о раду

Буџет МУП
(трошкови за редовне активности у оквиру
лимита);

Буџет РС;
донације

МУП - ДП

показатељ исхода
1.3 Мера

Активност

1.3.1

Унапредити стање безбедности саобраћаја

показатељ резултата

Смањен број погинулих и повређених лица (са тешким телесним повредама) на државним путевима у
Републици Србији
извор верификације рок реализације

Смањен број погинулих лица
у саобраћајним незгодама на
државним путевима у
Спроводити Стратешки план
Републици Србији (2018 - до
полиције по приоритету
1,8%, 2019 - до 4,3%);
"Унапређење безбедности
Смањен број повређених
Стратешки план
саобраћаја на државним
лица са тешким телесним
полиције
путевима, укључујући и
повредама у саобраћајним
пролазак државних путева кроз
незгодама на државним
насеља"
путевима у Републици
Србији (2018- до 1,4%, 2019 до 2,8%)

потребна средства

извор финансирања

1. Буџет МУП - око 96.000.000 динара Капитални пројекат 2017-2019 "Осавремењивање
возног парка Министарства унутрашњих
послова"- укупна средства пројекта за 2018 Буџет РС;
850.000.000 динара и за 2019 - 850.000.000
донације;
динара - у оквиру лимита

2018-2019

2. Буџет МУП - 1.800.000 динара - у оквиру лимита
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носиоци
активности

МУП - ДП

показатељ исхода
1.4 Мера

Унапредити постојећи ниво информационе безбедности

Активност

показатељ резултата

Стабилно и безбедно функционисање ИКТ система
извор финансирања

носиоци
активности

извор верификације рок реализације

потребна средства

1.4.1

Oбезбедити сталну доступност
информационоСистем ради у складу са
телекомуникационих система и стандардима
сервиса

Годишњи извештај о
континуирано
раду МУП

Буџет МУП - Капитални пројекат
"Осавремењивање информационог система
Буџет РС;
Министарства унутрашњих послова" - укупна
МУП - САТИТ
ИПА 2018 (по одобрењу Европске комисије)
средства пројекта за 2018 - 475.000.000 динара у оквиру лимита

1.4.2

Обезбедити континуирано
идентификовање критичних
елемената система

Израђена анализа ризика и
препоруке за управљање
ризком

документ анализе

континуирано

Буџет МУП
(веза циљ 1, 1.4.1 и стратешка област II 1.3.1)

Буџет РС;
Пројекат

МУП - САТИТ

1.4.3

Унапредити процедуре и
критеријуме за реаговање на
инциденте у информационом
систему

Обезбеђена координација на
нивоу МУП, са националним
Извештај о раду
ЦЕРТ и другим
ЦЕРТ - МУП
међународним
организацијама

континуирано

1. Буџет МУП (трошкови за редовне активности
у оквиру лимита);
2. Пројекат "Подршка владавини закона кроз
Буџет РС;
јачање капацитета за информациону безбедност Пројекат
Министарства унутрашњих послова" Велика
Британија - 143.720 GBP

МУП - САТИТ

2. ЦИЉ

Повећана спремност на реаговање у ванредним ситуацијама
показатељ исхода

2.1 Мера

Подићи ниво припремљености за ефикасан одговор у ванредним ситуацијама
Смањење и ублажавање последица од катастрофа; Jачање отпорности локалних заједница

Активност

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

2.1.1

Израдити Националну процену
Усвојена Национална
угрожености од елементарних
процена
непогода и других несрећа

Закључак Владе РС

III квартал 2018

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;

МУП-СВС
Радна група
Владе по
Решењу бр. 01264/17-30 од
01.03.2017.

2.1.2

Израдити Национални план
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

Закључак Владе РС

I квартал 2019

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;

МУП - СВС

Усвојен Национални план
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показатељ исхода
2.2 Мера

Смањено време изласка на интервенцију; смањено време реаговања у случају ванредних ситуација;
Успостављање потпуне функције Националног центра 112 за правовремено и ефикасно управљање ванредним
ситуацијама и ванредним догађајима

Ојачати капацитете за ефикасан одговор у ванредним ситуацијама

Активност

показатељ резултата

2.2.1

Опремање и модернизација
ватрогасно спасилачких
јединица:
Набавка 56 ватрогасно
Набављена возила и опрема
спасилачких возила; Набавка
3500 комплета радне униформе;
Набавка 2800 комплета
интервентне униформе;

2.2.2

Подизање стационарних
капацитета ватрогасно
спасилачких јединица:
Завршетак изградње новог
ватрогасног дома у Зајечару
Завршна фаза изградње
ватрогасног дома у Лазаревцу
Изградња новог регионалног
центра у Врању

2.2.3

Пројекат „Заједничке
интервенције у ванредним
Набављена и испоручена
ситуацијама у пограничном
возила и опрема
региону Србије и Бугарске“ 247

извор верификације рок реализације
ВОЗИЛА:
2018.године - 28
возила-425.000.000;
2019.године - 28
возила-425.000.000
РАДНА
УНИФОРМА:
2018.године 1800
Потписани уговори комплетао набавци,
273.000.000;
записници о
2019.године 1700
примопредаји
компетавозила и опреме
258.000.000
ИНТЕРВЕНТНА
УНИФОРМА:
2018.године 1500
комплета166.000.000;
2019.године 1300
комплета 144.000.000

Зајечар, 2018.70.000.000
Лазаревац, 2018.
Потписани уговори
Степен изграђености
године 25.000.000
о изградњи и
објеката у складу са Главним
2019.године
адаптацији објеката
пројектом и расположивим
25.000.000 Врање,
и записници о
финансијским средствима
2018.године
примопредаји
110.000.000
2019.године
110.000.000

Завршни извештај
пројекта

IV квартал 2018
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потребна средства

1. Буџет МУП - Капитални пројекат "Заштита и
спасавање грађана, добара, имовине и животне
средине Републике Србије од последице
ванредних ситуација 2017-2019" - укупна
средства пројекта 850.000.000 динара:
-2018 - 425.000.000 динара - у оквиру лимита;
-2019 - 425.000.000 динара - у оквиру лимита
2. Буџет МУП:
-2018 - 439.000.000 динара - у оквиру лимита;
-2019 - 402.000.000 динара - у оквиру лимита

Буџет МУП:
- 2018 - 205.000.000 динара - у оквиру лимита;
- 2019 - 135.000.000 динара - у оквиру лимита

241.840 ЕUR

извор финансирања

носиоци
активности

Буџет РС

МУП - СВС

Буџет РС

МУП - СВС

ИПА пројекат

МУП - СВС

2.2.4

Пројекат „Унапређење
капацитета за управљање
Набављена и испоручена
ризиком у случају великих
возила и опрема
шумских пожара у пограничној
области“ 189

Завршни извештај
пројекта

IV квартал 2018

200.550 ЕUR

ИПА пројекат

МУП - СВС;
СМСЕПП

2.2.5

Пројекат „Јачање капацитета
румунских и српских власти за Набављена и испоручена
реаговање у случајевима
возила и опрема
поплава и земљотреса“

Завршни извештај
пројекта

III квартал 2019

861.174 EUR

ИПА пројекат

МУП - СВС,
СМСЕПП

2.2.6

Капитални пројекат „Заштита и
спасавање грађана, добара,
Набављена и испоручена
имовине и животне средине
возила
Републике Србије од последица
ванредних ситуација“

Записник о
квантитативном и
квалитативном
пријему возила

IV квартал 2019

Буџет МУП - (веза циљ 2, 2.2.2 стратешка област
Буџет РС
I)

МУП - СВС,
СМФП,
СМСЕПП

2.2.7

Унапредити рад Националног
центра 112 кроз подизање
техничких капацитета

Записници о
квалитативном
пријему опреме

IV квартал 2019

Буџет МУП - 8.775.000 динара - у оквиру лимита

Буџет РС;
Пројекти

МУП - СВС

Проценат техничке
опремљенсти у складу са
спецификацијом
дефинисаном анализом
потреба

II Стратешка
РАЗВОЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА И САРАДЊЕ
област
1. ЦИЉ

Унапређени институционални капацитети Министарства унутрашњих послова
показатељ исхода

1.1 Мера

Активност

1.1.1

Нормативни и стратешки оквир ускладити са ЕУ законодавством и међународним стандардима

показатељ резултата

Примена одредби новог
Закона о безбедности
Ускладити нормативни оквир саобраћаја на путевима,
са Директивом 2015/413/ЕК
измењеног Закона о
Европског парламента и Савета прекршајима, односно
Европе о олакшавању
одговарајућег подзаконског
прекограничне размене
акта који ће ближе уређивати
информација о учињеним
одредбе закона које се тичу
саобраћајним прекршајима
прекограничне размене
информација о учињеним
саобраћајним прекршајима

Усклађен нормативни, стратешки и организациони оквир са ЕУ законодавством и међународним стандардима

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Нови Закон о
безбедности
саобраћаја на
путевима, измењен
и допуњен Закон о
прекршајима и
одговарајући
подзаконски акт

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ДП

континуирано
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1.1.2

Израдити анализу
нормативних, организационих
и људских ресурса у циљу
припреме друге фазе измене и
допуне Закона о странцима у
Израђена анализа са
делу који се односи на
препорукама
издавање јединствене
боравишне и радне дозволе
страним држављанима у складу
са Одлуком Европске уније

Извешај радне групе
IV квартал 2018
за израду анализе

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ДП

1.1.3

Ускладити нормативни оквир
са Конвенцијом Савета Европе
о прању, тражењу, заплени и
одузимању прихода стечених
криминалом и о финансирању
тероризма, Варшава, 16. маја
2005. године ("Сл. гласник РС Међународни уговори", бр.
19/2009), као са Препорукама
ФАТФ и Директивом (ЕУ)
2015/849 Европског парламента
и Савета од 20. маја 2015.
године о спречавању
коришћења финансијског
система у сврхе прања новца
или финансирања тероризма.

Примена одредби КЗ и ЗИД
КЗ које се тичу инкримисања
прања новца у новом члану
245 којим се уместо
кривичног дела користи
појам криминална делатност
из које потиче имовина која
жели да се "опере".
Унапређење улоге
репресивних органа у
спречавању прања новца,
сарадње и размене
информација са УСПН и
другим државним субјектима
који учествују у спречавању
и сузбијању прања новца.

Кривични законик
("Сл. гласник РС",
бр. 94/2016), Закон о
изменама и
допунама
Кривичног законика
("Сл. гласник РС",
IV квартал 2019
бр. 94/2016), (ЗИД
КЗ). Нови Закон о
спречавању прања
новца и
финансирања
тероризма (Закон
СПНФТ)

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ДП

1.1.4

Иницирати измену Закона о
оружју и муницији у складу са
европским прописима

Домаће законодавство
усклађено са међународним
стандардима

Објављивање у
Службеном
гласнику РС

IV квартал 2019

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ДП

1.1.5

Иницирати измену Закона о
Домаће законодавство
испитивању и жигосању и
усклађено са међународним
обележавању оружја, направа и
стандардима
муниције

Објављивање у
Службеном
гласнику РС

IV квартал 2018

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ДП

1.1.6

Израдити законе из области
смањења ризика од катастрофа
Усвојен закон
и управљања у ванредним
ситуацијама

Сл.гласник РС

II квартал 2018

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - СВС,
Секретаријат

1.1.7

Израдити закон о добровољном
Усвојен закон
ватрогаству

Сл.гласник РС

II квартал 2018

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - СВС,
Секретаријат
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1.1.8

Усвојени Закон о
експлозивним материјама за
Наставити процес
ПГ 1, Усвојен пропис који
евроинтеграција из домена
дефинише техничке услове
Сектора за ванредне ситуације за функционалну
Сл. Гласник РС,
као и усаглашавање прописа
употребљивост склоништа за Годишњи извештај
ЕУ са домаћим законодавством - ПГ8, Усклађивање са
ЕК о напретку
Преговарачко поглавље 1, 8, 27, SEVESO III Директивом ѕа
30
ПГ 27, Усвојен Закон о
хуманитарној и развојној
помоћи за ПГ 30

друга полoвина
2018.године за ПГ
1,
Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
2019. година за ПГ оквиру лимита)
27, ПГ 30
Стална активност

Буџет РС

МУП - СВС,
МСП

1.1.9

Учешће у процесу
евроинтеграција у домену
преговарачког поглавља 10 Информационо друштво и
медији

Усаглашеност са:
Дигиталном агендом за
Европу; Директивом о
универзалном сервисом и
правима корисника,
укључујући 112; у домену
електронских комуникација;
Стратегијом информационе
до затварања
Извештај о напретку
безбедности; регулативном
преговарачког
за ПГ10
која се односи на
поглавља
електронске услуге и
електронско пословање;
регулативом у домену
еектронског потписа
Остварено учешће у
програмима и акцијама
заштите деце на интернету

Буџет МУП - потребна средстава биће накнадно
Буџет РС;
одређена;
ИПА 2015;
ИПА 2015 - вредност пројекта за МУП 1.500.000
донација
ЕUR

МУП, СМСЕПП,
САТИТ, УКП,
СВС

1.1.10

Учешће у процесу
евроинтеграција у домену
преговарачког поглавља 18 Статистика

Усклађено статистичко
извештавање у складу са
Уредбом (ЕЗ) број 862/2007

Извештај о напретку
континуирано
за ПГ18

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
донација

МУП,
СМСЕПП, ДП,
САТИТ

1.1.11

Усаглашен нормативни
оквир у домену надлежности
Учешће у процесу
МУП
евроинтеграција у домену
Остварени предуслови за
Извештај о напретку
преговарачких поглавља 14 континуирано
повезивање са
за ПГ14 ПГ21
Саобраћај и 21 - Трансевропске
трансевропском мрежом за
мреже
повезивање државних
администрација (sTESTA)

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
донација

МУП,
СМСЕПП, ДП,
САТИТ
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показатељ исхода
1.2 Мера

Унапредити систем управљања људским ресурсима
Адекватан број и структура компетентних запослених

Активност

1.2.1

показатељ резултата

Усвојити и спроводити
Усвојена Стратегија и
Стратегију људских ресурса са Акциони план; Извештај о
Акционим планом
реализацији

1.2.2

Развијати професионалне
капацитете Министарства
унутрашњих послова

Попуна кадрова у складу са
кадровским планирањем,
развијени програми обука,
обучени запослени

1.2.3

Едукација полицијских
службеника Сектора
унутрашње контроле у циљу
специјализације за спровођење
истрaга корупције

Спроведене обуке за
полицијске службенике СУКа у истрагама корупције и
примени нових института за
сузбијање корупције

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

Евиденција и
извештаји
Министарства
унутрашњих
послова

IV квартал 2018.
1. Буџет МУП (трошкови за редовне активности
године за израду, а
Буџет РС;
у оквиру лимита);
континуирано
донација
2. Донација - 66.000 ЕUR
спровођење

Акт о
систематизацији,
кадровски план,
усвојени програми
обука, извештаји о
евалуацији обука

континуирано

Годишњи извештај о
раду СУК, НПАА,
Извештај о
2019
реализацији ИПА
2015

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

1. Буџет МУП (трошкови за редовне активности
у оквиру лимита);
Буџет РС;
2. ИПА 2013 - укупна вредност пројекта
ИПА 2013;
3.600.000,00 EUR;
ИПА 2015;
3. ИПА 2015 - вредност пројекта - 1.000.000,00
EUR
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носиоци
активности

МУП - СЉР

МУП - СЉР

МУП - СУК,
СЉР

показатељ исхода
1.3 Мера

Развити капацитете МУП за дигитално доба

Активност

показатељ резултата

Успостављени капацитети за примену нових технологија
извор финансирања

носиоци
активности

извор верификације рок реализације

потребна средства

МУП - САТИТ

МУП - САТИТ

1.3.1

Унапредити ИКТ
инфраструктуру МУП

Унапређено хардверско и
комуникационо окружење

Годишњи извештај о
континуирано
раду МУП

1. Буџет МУП - Капитални пројекат "Видео
надзор у саобраћају Фаза 1" укупна средства
пројекта за 2018 - 100.000.000 динара - у оквиру
лимита;
2. Буџет МУП - Капитални пројекат "Видео
надзор у саобраћају за 2018 Фаза 2" укупна
средства пројекта за 2018 - 870.800.000 динара - у
оквиру лимита, по усвајању буџета
Буџет РС;
3. Буџет МУП ИПА 2015
Капитални пројекат "Осавремењивање
информационог система Министарства
унутрашњих послова" - укупна средства пројекта
за 2018 - 475.000.000 динара у оквиру лимита;
(веза Циљ 1, активности 1.4.1);
4. ИПА 2015 - укупна вредност пројекта
3.500.000 €

1.3.2

Унапредити апликативно
окружење за подршку
Број нових и унапређених
постојећим и новим пословним апликативних решења
процесима

Годишњи извештај о
континуирано
раду МУП

Буџет МУП
(веза Стратешка област II, циљ 1, активност
1.3.1)

Буџет РС;
Пројекат

показатељ исхода
1.4 Мера

Унапредити капацитете унутрашње контроле
Успостављени капацитети за примену нових института у сузбијању корупције

Активност

1.4.1

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

Годишњи извештај о
Ојачати техничке капацитете
Набављена аудио и видео
раду СУК, НПАА,
Сектора унутрaшњe кoнтрoлe у опрема, ИТ и коминикациона
Ивештај о
2018
циљу сузбиjaњa кoрупциje у
опрема
реализацији ИПА
МУП-у
2015
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потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

750.000 EUR

ИПА 2015

МУП - СУК,
СМФП, САТИТ

1.4.2

Израдити базу података о
имовном стању запослених у
МУП-у и регистар ризика од
корупције

Израђена база података о
имовном стању
Израђен регистар ризика од
крупције (база података)

2. ЦИЉ

Унапређена сарадња на свим нивоима

2.1 Мера

Унапредити међуресорну, регионалну и међународну сарадњу

1. Буџет МУП (трошкови за редовне активности
у оквиру лимита);
Буџет РС;
2. Донација ICITAP - 140.000 EUR - за набавку
Донација ICITAP
базе података за имовно стање и умрежавање)

Годишњи извештај о
2019
раду СУК, НПАА

МУП - СУК,
СМФП, САТИТ

показатељ исхода
Унапређена међуресорна, регионална и међународна сарадња
Активност

2.1.1

Побољшати међуагенцијску
сарадњу у координацији
оперативних активности свих
субјеката који учествују у
борби против организованог
криминала и корупције

2.1.2

Унапредити међуресорну,
регионалну и међународну
сарадњу на стратешком и
оперативном нивоу

2.1.3

Успостављање система за
упућивање припадника МУП
РС у цивилне мисије ЕУ за
управљање кризама

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Успостављене процедуре

Годишњи извештај о
раду МУП,
2018-2019
Извештај о раду
Владе

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита);

Буџет РС;
TAIEX

МУП - ДП, СУК

Потписани билатерални и
мултилатерални споразуми
од интереса за МУП

Закључак Владе РС,
Службени гласник
РС, периодични и
Годишњи извештај о континуирано
раду МУП,
Извештај о раду
Владе

Број ангажованих
припадника МУП

Ангажован
припадник МУП РС
2018-2019
у цивилним
мисијама ЕУ за
управљање кризама

1. Буџет МУП (трошкови за редовне активности
у оквиру лимита);
2. Буџет МУП – годишња контрибуцијe - у
оквиру лимита:
"SELEC" - oко 5.500.000 динара (45.750 EUR);
"MARRI" oко 2.487.000 динара (20.721 EUR);
"EUR-OPA"- око 910.000 динара (7.588,78 EUR);
Буџет РС
"ICMPD" - oко 3.090.000 динара (25.750 ЕUR);
"DCAF" - око 1.200.000 динара (10.000 EUR);
"INTERPOL" - око 2.285.000 динара (19.029
EUR)"PCC SEE" - око 1.200.000 динара (10.000
EUR);
"EVROPOL" - квартално 881.55 евра, на
годишњем нивоу 3526,2 евра

Буџет РС - редовна средства у складу са
Годишњим планом употребе Војске Србије
Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
и других снага одбране у мултинационалним
оквиру лимита); - годишње око 5.100.000 динара
операцијама ван територије РС (усваја
Народна скупштина РС)
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МУП СМСЕПП, ДП,
СУК, СВС

МУП СМСЕПП, ДП,
СЉР, СМФП и
др.

2.1.4

Упућивање официра за везу
МУП РС изван територије РС, у
складу са потребама развоја
међународне сарадње у области Број ангажованих
унутрашњих послова са
припадника МУП
конкретном државом, односно
међународном или другом
организацијом

Ангажован
припадник МУП РС
у страној држави
2018-2019
односно
међународној или
другој организацији

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
Буџет РС
оквиру лимита); - годишње око 3.800.000 динара

МУП СМСЕПП, ДП,
СЉР, СМФП

2.1.5

Унапредити међународну
оперативну сарадњу Сектора
унутрашње контроле са
Број одржаних оперативних
службама унутрашње контроле састанака
у региону и другим европским
земљама

Годишњи извештај о
раду Сектора
2019
унутрашње
контроле

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - СУК

2.1.6

Наставак и унапређење сарадње
Одржани билатерални
са службама за ванредне
састанци, радионице,
ситуације Бугарске, Грчке,
семинари и вежбе
Македоније и Румуније

Извештаји СВС о
међународној
сарадњи

континуирано

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Пројекти;
Донацијe

МУП - СВС

2.1.7

Припремити предлог Пројекта
"Консолидовање процеса
демократизације у сектору
Одобрен предлог пројекта
безбедности у Републици
Србији" – фаза 4, у сарадњи са
Мисијом ОЕБС у Србији;

документ пројекта

2019

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Пројекти
Донације
(ОЕБС)

МУП СМСЕПП, СВС

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Фондови ЦЕПОЛ-а

МУП - СЉР

2.1.8

Развијати сарадњу националног
ЦЕПОЛ тима при Одељењу за
стручно образовање и обуку са
ЕУ агенцијом за обуку органа
за спровођење закона (ЦЕПОЛ),
као и са свим релевантним
органима за спровођење закона
у Републици Србији.

Евиденција и
извештаји о
реализованом
учешћу припадника
Примена радног аранжмана
органа за
са ЦЕПОЛ-ом након његовог
спровођење закона
ступања на снагу; Обучени
континуирано
РС у свим ЦЕПОЛ
запослени у националном
активностима
ЦЕПОЛ тиму
(вебинари,
резиденцијални
курсеви, онлајн
курсеви, итд.)
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2.1.9

Учествовати у раду Механизма
цивилне заштите Европске
Уније и Генералним
директоратом за цивилну
заштиту и операције
хуманитарне помоћи (DG
ECHO)

Број заједничких обука,
вежби, број реализованих
Годишњи извештај
експертских посета, број
СВС о међународној континуирано
реализованих захтева за
сарадњи
пружање и примање помоћи

Буџет МУП – годишња контрибуција на основу
прописаних параметара ЕУ - oко 14.400.000
динара (120.000 ЕUR) - у оквиру лимита

Буџет РС;

МУП - СВС

2.1.10

Реализовати активности у
оквиру организације
Уједињених нација Међународна стратегија
Уједињених нација за смањење
ризика од катастрофа
(UNISDR), Развојни програм
Уједињених нација (UNDP)

Број учешћа на састанцима,
број извештаја и праћење
активности у
имплементацији смерница
прописаних Сендаи оквиром
за смањење ризика од
катастрофа 2015-2030

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Пројекат;
Донација

МУП - СВС

2.1.11

Успоставити услове потребне
за пуноправно чланство у
Међународне организације
цивилне одбране (ICDO)

Потписан Споразум
Обезбеђен номативни оквир
о сарадњи и
2019
и финансијска средства
приступању

Буџет МУП – годишња контрибуција "ICDO" око 2.200.000 динара (21.000 CHF) - у оквиру
лимита

Буџет РС;

МУП - СВС

2.1.12

Реализовати активности у
оквиру Европског и
медитеранског споразума о
катастрофама Савета Европе
EUR-OPA и Организацијом за
европску безбедност и сарадњу
(ОЕБС)

Број пленарних састанака
Комитета сталних
кореспондената EUR OPA,
заједнички пројекти

Буџет МУП - годишња контрибуција "EUROPA" око 920.000 динара (7.588,78 ЕUR) - у оквиру
Буџет РС;
лимита;
Донације - ОЕБС

Годишњи извештај
СВС о међународној
сарадњи и
континуирано
двогодишњи
извештаји о
напретку

Годишњи извештај
СВС о међународној Стална активност
сарадњи
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МУП - СВС

2.1.13

Реализација активности у
оквиру Партнерства за мир
Организације Северно
атлантског споразума (NATO),
Наставак имплементације
Индивидуалног акционог плана
партнерства Републике Србије
(IPAP) у области ванредних
ситуација

Број учешћа на пленарним
састанацима Вишег комитета
за планирање у ванредним
ситуацијама (CEPC), број
активности које организује Годишњи извештај
Евроатлански
СВС о међународној континуирано
координациони центар за
сарадњи
деловање у ванредним
ситуацијама (EADRCC), број
реализованих планираних
програмских активности

2.1.14

Реализовати активности у
оквиру Регионалних
иницијатива: Иницијатива за
превенцију и спремност на
несреће за регион југоисточне
Европе (DPPI SEE), Цивилновојно планирање у случају
ванредних ситуација за регион
Jугоисточне Европе (CMEP),
Регионалног центра за помоћ у
контроли, верификацији и
инплементацији контроле
наоружања - RACVIAC

Број учешћа на пленарним
састанцима, број тренинг
програма, број заједничких
пројеката

2.1.15

Имплементација IPA
регионалног пројекта Процена
ризика и мапирање - Disaster
Risk Assessment and Mapping
Проценат реализованих
(DRAM) Programme ЕУ у којем пројектних активности
учествовују: Албанија, БиХ,
Македонија, Црна Гора, Турска,
Србија и Косово*.

Годишњи извештај
СВС о међународној континуирано
сарадњи

Годишњи извештај
СВС о међународној 2019
сарадњи

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита) - око 24.000.000 динара

Буџет МУП - годишња контрибуција "DPPI SEE"
- око 3.000.000 динара (25.000 ЕUR) - у оквиру
Буџет РС
лимита;

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)
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Буџет РС;
Пројекат;
Донација

Буџет РС;
Пројекат

МУП - СВС

МУП - СВС

МУП - СВС

показатељ исхода
2.2 Мера

Унапредити сарадњу са медијима и комуникацију са грађанима
Повећано поверење грађана у полицију и ојачан углед МУП

Активност

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Усвојена Стратегија и
Акциони план

Стратегија,
Акциони план,
2018
интранет и интернет
сајт МУП

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - ОМК

2.2.1

Израдити предлог Стратегије
комуникације и Акционог
плана

III
Стратешка
област

СЕРВИС ГРАЂАНА

1. ЦИЉ

Унапређене услуге које Министарство унутрашњих послова пружа грађанима

1.1 Мера

Унапредити постојеће процедуре за пружање услуга у складу са потребама грађана

показатељ исхода
Унапређен нормативни оквир сагласно идентификованим потребама грађана
Активност

показатељ резултата

1.1.1

Унапредити нормативни оквир
у домену развоја
Број донетих законских и
информационог друштва и
подзаконских аката
усагласити са acquie ЕУ у овој
области

1.1.2

Обезбедити кредибилне
сервисе за поуздане
трансакције у будућности

1.2 Мера

Увести стандарде квалитета за услуге

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Сл.гласник РС
Извештај ЕК

2018-2019

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Пројекат

МУП - САТИТ

2018-2019

Пројекат "FutureTrust-H2020" - укупан буџет
пројекта - 7.463.518,75 ЕUR
(МУП 26.500,00 EUR)

Пројекат "FutureTrust-H2020"

МУП - САТИТ

Број сервиса који се могу
користити са
квалификованим
Извештај Пројекта
електонским сертификатима
МУП

показатељ исхода
Успостављени капацитети за примену нових стандарда
Активност

1.2.1

показатељ резултата

Успостављање call centra за
пружање техничке подршке
грађанима везано за коришћење Број остварених позива
сертификата за електронски
потпис на личним картама

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Извештај о раду
САТИТ - МУП

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - САТИТ
(Сертификацион
о тело)

континуирано
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Ажурирана листа стандарда
интероперабилности

Документ листе
континуирано
стандарда
интероперабилности

1.2.2

Унапређење листе стандарда
интероперабилности

2. ЦИЉ

Развијене еУслуге

2.1 Мера

Унапредити квалитет еУслуга у сарадњи са надлежним телима Владе

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС

МУП - САТИТ

показатељ исхода
Повећано поверење грађана у коришћење електронских услуга
Активност

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Буџет РС;
Пројекат

МУП - САТИТ

2.1.1

Пратити, развијати и
Оцена усаглашености са
имплементирати стандарде
стандардима
квалитета електронских услуга

Извештај о напретку
континуирано
РС (ПГ10)

2.1.2

Унапредити поступак издавања
регистрационих налепница
(возила са лизинга и на основу
пуномоћја-овлашћења) на
Број унапређених сервиса
овлашћеним техничким
прегледима преко Националног
портала еУправа

Портал еУправа

континуирано

Буџет МУП - (трошкови за редовне активности у Буџет РС;
оквиру лимита)
Пројекат

МУП - САТИТ,
ДП

2.1.3

Унапредити Информациони
систем оспособљавања
кандидата за возаче (ИСО) Број унапређених сервиса
подршка процесима везаним за
обуку и полагање испита
електронским путем

Портал еУправа

2018-2019

Буџет МУП - (трошкови за редовне активности у Буџет РС;
оквиру лимита)
Пројекат

МУП - САТИТ,
ДП
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(веза Стратешка област I Циљ 1. активност
1.4.1)

показатељ исхода
2.2 Мера

Обезбедити нове еУслуге
Нове електорнске услуге и скупови отворених података се ефикасно користе

Активност

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци
активности

Скупови отворених
података доступни у
континуирано
машински
читљивом облику на
www.data.gov.rs

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Пројекат

МУП

2018-2019

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;
Пројекат

МУП

2018-2019

Буџет МУП - 10.000.000 динара - у оквиру
лимита

Буџет РС;
Пројекат

МУП

2.2.1

Омогућити приступ скупова
отворених података

Број скупова отворених
података

2.2.2

Омогућити електронске
размене података у складу са
еЗУП

Број електронских сервиса за
Портал еУправа
размену података

2.2.3

Спроводити план приоритетних
активности за смањење
Реализоване активности у
административних терета у
домену надлежности МУП
Републици Србији за период
РС
2016-2018

3. ЦИЉ

Савремени облици деловања полиције у заједници

3.1 Мера

Унапређење безбедносне превенције у школама и локалним заједницама

Портал еУправа

показатељ исхода
Унапређена безбедносна култура и безбедносна заштита деце и грађана
Активност

3.1.1

показатељ резултата

Број обучених полицијских
службеника за едукацију
Спровођење програма "Основи деце; Број одржаних
безбедности деце"
предавања; Број ученика
првог, четвртог и шестог
разреда основних школа;

извор верификације рок реализације

потребна средства

Извештај о
спровођењу
Акционог плана за
спровођење
Програма Владе

Буџет МУП - (трошкови за редовне активности у Буџет РС;
оквиру лимита)

континуирано
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извор финансирања

носиоци
активности

МУП - ДП

3.1.2

Пружења подршке у оснивању
и раду локалних савета за
безбедност у градовима и
општинама

3.1.3

Спроводити превентивне
програме и пројекте у локалним
заједницама у складу са
Број спроведених програма и Извештај о
идентификованим
пројеката;
спровођењу
безбедносним потребама
грађана

Број поднетих иницијатива;
Број одржаних састанака

Редовни и
периодични
извештаји о раду

континуирано

Буџет МУП - (трошкови за редовне активности у Буџет РС;
оквиру лимита)

МУП - ДП

континуирано

Буџет МУП - (трошкови за редовне активности у Буџет РС;
оквиру лимита)

МУП - ДП

показатељ исхода
3.2 Мера

Јачање поверења грађана и заједнице у полицију
Повољан безбедносни амбијент у заједници и унапређена сарадња полиције са грађанима и другим субјектима

Активност

показатељ резултата

извор верификације рок реализације

потребна средства

извор финансирања

3.2.1

Број реализованих трибина и
округлих столова, број
Редовно остваривање сарадње и одржаних безбедносних
комуникације полиције и
саветовалишта за грађане,
заједнице
број објављених саопштења
у циљу информисања
грађана

Извештаји са
организованих
трибина и округлих
столова, Извештај о
раду Министарства, континуирано
Саопштења
објављена путем
web презентације
МУП

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;

3.3.2

Смањен број напада на
полицијске службенике
током обављања полицијских
послова,
Смањен број притужби на
рад полиције;
Број промотивних
активности

Годишњи извештаји
о раду
Министарства;
континуирано
Извештаји о
безбедносним
догађајима

Буџет МУП

Јачање улоге полицајца у
заједници
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Буџет РС;

носиоци
активности

МУП - ДП-ОМК

МУП -ДП

3.2.2

Усклађивање деловања
полиције у складу са
приоритетима јединица локалне
самоуправе и ставовима
грађана и заједница

3.3 Мера

Развој савремених стандарда за рад полиције у заједници

Број спроведених анкета
Број поднетих иницијатива
од стране ЈЛС
Број уважених иницијатива

Оперативни планови
ППУ; записници са
одрћжаних
континуирано од I
састанака са
квартала 2019.
локалном
године
самоуправом;
истраживање
ставова јавности

Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
оквиру лимита)

Буџет РС;

МУП-ДП-ОМК

показатељ исхода

Успостављени административни капацитети и унапређене компетенције полицијских службеника

3.3.1

Ангажовање "полицајаца за рад Број ангажованих
у заједници" у свим
полицијских службеника за
полицијским испоставама
рад у заједници

3.3.2

Развијање професионалних и
етичких компетенција
полицијских службеника за
одговоран рад полиције у
заједници

Извештај

Број спроведених обука; Број Извештај о
обучених полицијских
спроведеним
службеника
обукама

континуирано од IV Буџет МУП (трошкови за редовне активности у
квартала 2018.
оквиру лимита)

континуирано
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Буџет МУП

Буџет РС;

Буџет РС;

МУП-ДП-ОМК

МУП - ДП

